
UPOWAŻNIENIE * DO ODBIORU

(imię i nazwisko dziecka)

ze Szkoły Podstawowej  nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa
Sportowego w Bydgoszczy

Lp. Imię i Nazwisko
Stopień 

pokrewieństwa

2

3

4

5

*Upoważnienie jest ważne w roku szkolnym 2022/2023 do odwołania. Zmiana osoby 
upoważnionej następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia w formie pisemnej.

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przeze 
mnie osobę. 

Jednocześnie oświadczam, że  ososby wskazane w upoważnieniu zostały zapozanane z 
treścia załaczonej klauzuli informacyjnej z art 14 RODO.

Bydgoszcz, dnia . . . . . . . . . . . . . . . ..    ……………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny – dla osób trzecich, od których dane nie są zbierane

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) zwanego dalej RODO – informuje się, 
że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa 
Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, ul. 
Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, e-mail: zs10_bydgoszcz@wp.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 
kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub 
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami 
Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego  w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz.

3.   Celem przetwarzania danych Pani / Pana jest odbiór wychowanka z placówki oświatowej 
zgodnie z nadanym upoważnieniem przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na 
podstawie art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm.).

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko oraz 
stopień pokrewieństwa.

5. Państwa  dane  osobowe  będą  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  na
podstawie przepisów prawa.

6. Do  Państwa  danych  osobowych  mogą  mieć  dostęp,  wyłącznie  na  podstawie  zawartych
umów  powierzenia  przetwarzania,  podmioty  zewnętrzne  realizujące  usługi  na  rzecz
placówki oświatowej.

7. Pani / Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu danego roku szkolnego. 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania  w przypadku:
a) zakwestionowania  prawidłowości  danych  osobowych  lub  podstawy  prawnej  ich

przetwarzania,
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia  Państwa danych osobowych,  pomimo wygaśnięcia

prawnego  tytułu  do  ich  przetwarzania,  w  celu  umożliwienia  Państwu  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  pochodzą   od  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  dziecka,  który
wskazał Państwa w upoważnieniu do odbioru wychowanka z placówki oświatowej. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

mailto:iod@um.bydgoszcz.pl

