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…………………………………………………………………………………………  

             Nazwisko i imię matki (opiekunki ) dziecka  

  

………………………………………………………………………………………..  

              Nazwisko i imię ojca ( opiekuna ) dziecka  

  

   

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z BASENU  
  

 Do odbioru dziecka ………………………………………………………………………………………. kl. …………… 

upoważniam następujące osoby:  
                  

                          Imię i nazwisko:                                                          Numer dowodu   

 1...........................................................................            ………………………………………………………….  

  

2………………………………………………………………………             …………………………………………………………..  

  

3………………………………………………………………………             …………………………………………………………..  

                                                    

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od momentu jego 

odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną osobę.  

  

…………………………………………………….........                              ....................................................................  

            ( miejscowość i data)                                                     (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)                                   

  

 

 
  

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej :   

  

……………………………………………………………………………………………………..  
( Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)                               

……………………………………………………………………………  
                                                                                                        ( data i podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z basenu do domu  

dzień…………………………………………………………………………………..  

o godzinie …………………………………………………………………………..  

  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu.   

                                                                                  ……………………………………………………………………………………..  
                                                                                         ( data i podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)  
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Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka (ucznia Szkoły) z basenu 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia  
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 „RODO”), Administrator Danych Osobowych 
informuje  
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego 1. Ze 
Szkołą można kontaktować się listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 15 823-35-11, oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres email: sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl. 

2. W Szkole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych 
osobowych, poprzez pocztę elektroniczną na adres email: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem 15 81-81-
510 lub pisemnie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30. 

3. Dane osobowe zawarte w formularzu, w tym dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z basenu, przetwarzane  
są w celu prowadzenia przez Szkołę ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka  
z basenu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO [zapewnienie bezpieczeństwa 
dziecku (uczniowi szkoły)  przez Szkołę] w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz 103 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z basenu zostały przekazane do Szkoły przez rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka (ucznia Szkoły), poprzez ich zawarcie na formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (ucznia Szkoły) z 
basenu. 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka z basenu: dane osobowe zwykłe osoby 
upoważnionej (tj. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego osoby pełnoletniej, stopień pokrewieństwa, informacja czy osoba 
upoważniona jest pełnoletnia). 

6. Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni do dostępu do tych danych osobowych pracownicy Szkoły. Szkoła nie będzie 
udostępniać danych osobowych innym podmiotom, niż upoważnionym do dostępu do tych danych na podstawie przepisów 
prawa lub podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (obsługa i serwis systemów informatycznych w Szkole). 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie w celach 
archiwizacji wytworzonej dokumentacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej w 
Szkole instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po którym to okresie zostaną usunięte zgodnie z procedurą określoną  
w ww. przepisach prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe Szkoła w związku z realizacją celu, 
o którym mowa w pkt 3 przetwarza (w imieniu niepełnoletnich dzieci ich prawa wynikające z RODO realizują 
rodzice/opiekunowie prawni dzieci), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach, o których mowa  

w art. 17 ust. 1 lit. a, d, e RODO; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO; 
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o których mowa w art. 21 RODO; 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Podanie danych osobowych dziecka (ucznia Szkoły) oraz podanie danych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest 
niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przez Szkołę do czasu odbioru dziecka przez osoby upoważnione. Brak 
podania tych danych uniemożliwi odbiór dziecka przez wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych osoby upoważnione do 
odbioru dziecka z basenu.  

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
 

Administrator Danych Osobowych 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu 
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 
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