
Klauzula dla osoby upoważnionej przez rodzica.

(upoważniony otrzymuje z chwilą odbioru dziecka ze świetlicy)

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez rodziców 
dziecka……………………………………..     dotyczących mojego imienia, nazwiska, stopnia 
pokrewieństwa oraz nr i serii dowodu osobistego, podanych w karcie zgłoszenia do świetlicy 

szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego  w Tarnowcu..

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  podanych  w  upoważnieniu  jest:  Szkoła
Podstawowa  im.  hetmana  Jana  Tarnowskiego,  ul.  Tarnowska  60,  33-112
Tarnowiec.

2. Z  inspektorem  ochrony  danych  w  Szkole  Podstawowej  im.  hetmana  Jana
Tarnowskiego  w Tarnowcu  można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub
pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl

3. Podane na podstawie  art. 6  RODO, dane niezbędne są do odbioru dziecka ze świetlicy w
związku z realizacją procesu opiekuńczo – wychowawczego.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez dziecko ze świetlicy lub
do czasu wycofania udzielonej zgody.

5. Mam prawo do:
a. dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  żądania

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b. wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych
Osobowych. Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.  Stawki 2, 00-193
Warszawa, www.uodo.gov.pl.

6. Podanie  tych  danych  jest  warunkiem  realizacji  upoważnienia  do  odbioru  dziecka  ze
świetlicy.

7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Tarnowiec, ………………….                                                      ……………………………...……….

                                                                                                               / podpis upoważnionego /   
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