
Warszawa, dnia ……………………………………… r. 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 29 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przewarzania danych osobowych: 

Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka zgłaszanego do świetlicy: 

1. Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………………………………….……………… 

3. Imię i nazwisko opiekunów prawnych: ……………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko dziecka (dotyczy dzieci niepełnoletnich) ………………………………………….. 

Upoważniam Szkołę Podstawową nr 65 im. Władysława Orkana do gromadzenia 

i przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach: 

• Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

• Dziennik zajęć świetlicy 

• Lista kontaktowa z rodzicem 

• Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka 

• Zgody i upoważnienia 

• Rejestr wyjść poza teren szkoły 

• Rejestr zdarzeń wypadków świetlicowych 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: 

• Dane osobowe związane z funkcjonowaniem świetlicy 

• Dane osobowe związane z informowaniem rodziców/opiekunów prawnych 

• Dane osobowe związane ze sprawdzaniem obecności dzieci 

• Dane osobowe związane z rejestrowaniem wypadków lub innych zdarzeń losowych 

Okres ważności upoważnienia: 

Od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 

………………………………………………… 

(podpis osoby nadającej upoważnienie) 



Warszawa, dnia ………………………………………… r. 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz prac jego autorstwa 

w Internecie, na stronach administrowanych przez Szkołę Podstawową nr 65 w Warszawie oraz w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych świetlicy szkolnej. 

Wyrażam zgodę: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nie wyrażam zgody: …………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach organizowanych przez placówki zewnętrzne oraz w 

konkursach wewnętrznych. 

Wyrażam zgodę: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nie wyrażam zgody: …………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 

z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy szkolnej zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez 

rodzica/prawnego opiekuna dziecka dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych dziecka w 

zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej 

i dydaktycznej szkoły. 

Wyrażam zgodę: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nie wyrażam zgody: …………………………………………………………………………………………………………...... 

  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w roku szkolnym 2022/2023: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….………………….……… 

Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

W celu odbierania ze świetlicy dziecka ……………………………………………………………………….....................… 

klasa ……………. 

Data …………………………………… 

Podpis osoby wyrażającej zgodę ……………………………………………………….. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w roku szkolnym 2022/2023: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….……………………….… 

Nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

W celu odbierania ze świetlicy dziecka …………………………………………………………………………………………...… 

klasa ……………. 

Data …………………………………… 

Podpis osoby wyrażającej zgodę ……………………………………………………….. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w roku szkolnym 2022/2023: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

W celu odbierania ze świetlicy dziecka …………………………………………………………………………………………....… 

klasa ……………. 

Data …………………………………… 

Podpis osoby wyrażającej zgodę ……………………………………………………….. 

 


