
załącznik nr 4 
do Procedury odbioru dzieci ze szkoły w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi  

w Opolu 

 
OŚWIADCZENIE STAŁE/JEDNORAZOWE* 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opuszczenie przez moją córkę/mojego syna* 
 
……………………………………………………….……………………………. świetlicy szkolnej/szkoły*pod opieką  
                                               (imię i nazwisko) 

 
osoby niepełnoletniej …….………………………………………………………… urodzonej ……………………….. ,                                                                                                                                       

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 
którą upoważniam do odbioru mojego dziecka w dniu …………………………………………. w okresie  
                                                                                                                                                         (dotyczy upoważnień jednorazowych)                                                                          
 
od ……………………………. do ……………………………… 
                                  (dotyczy upoważnień stałych) 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od 
momentu odebrania go przez osobę upoważnioną.  
 
*właściwe podkreślić 

 

…………………………………………………………… 
                                                                                                                                                 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu, ul. 
Małopolska 20, 45-301 Opole.  

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz informacje w sprawach ochrony danych osobowych 
dostępne są pod adresem www.psp15.opole.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:   
iodo@psp15.opole.pl 

3. Podane dane identyfikacyjne ucznia i rodziców/opiekunów przetwarzane są w celu organizacji pracy szkoły na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze danych. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka przetwarzane są w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Dane osobowe zgromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (upoważnienia do odbioru uczniów) 
przechowywane są nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń objęty jest opieką świetlicy/szkoły.  

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  
6. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest dobrowolne, ale brak podania danych niemożliwi 

odbiór dziecka przez inne osoby niż rodzic / opiekun prawny.  
 

 


