STAŁEUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
(w przypadku braku zgłoszenia w karcie)

Ja
.........................................................................................
(imię
i
nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego),
upoważniam
Pana
/Panią
.......................................................................... (imię, nazwisko, stopieo pokewieostwa) do
odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka...........................................................ucznia
klasy................ w roku szkolnym .............................

........................................................................................................
( data iczytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Jako osoba upoważniona do odbierania dziecka ze świetlicy w SP 312, oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podaję powyżej, do celów związanych z
procesem opiekuoczo-wychowawczym w świetlicy w SP 312, w tym do ustalenia mojej tożsamości
jako osoby odbierającej dziecko.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy SzelburgZarembiny w Warszawie (03-984), ul. Umioskiego 12, NIP 113-19-48-562, reprezentowana przez
dyrektora szkoły. W sprawie danych osobowych możesz się kontaktowad pod adresem e-mail:
sp312@edu.um.warszawa.ploraz pod numerem telefonu/faxu: 671-11-66 fax. w. 10.
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora, w celu związanym z procesem opiekuoczowychowawczym, w tym do ustalenia tożsamości osoby, której wydajemy dziecko ze świetlicy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielonej zgody).
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie Twoich danych i wyrażenie zgodny jest jednak niezbędne do
weryfikowania tożsamości osób, którym możemy wydad dziecko ze świetlicy, a jej brak uniemożliwi nam
wydanie dziecka. Zgodę możesz wycofad w każdej chwili. Jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodnośd
z prawem przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej wycofaniem.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z tym że okres przechowywania
może zostad każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeo. W każdym czasie masz prawo:
dostępu do swoich danych (w tym do ich kopi), żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nikomu przekaże Twoich danych. Więcej
informacji w załączniku nr 2 do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 312 w
Warszawie.

........................................................................................................
( data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

