
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób 

upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy. 

Informujemy, że zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 

2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pani/Pana dane osobowe (w postaci  imię, nazwisko numer i seria 

dowodu osobistego, numer telefonu) są przetwarzane i administrowane przez Szkołę Podstawową nr 55 im. 

E. Lokajskiego w Łodzi, ul. Mackiewicza 9, tel. 42 251-88-22,  e-mail. szkola55@poczta.onet.pl   

reprezentowaną dyrektora Panią Annę Rytwińską 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych  w sP 55 im. E. Lokajskiego w Łodzi jest pod adresem   

e-mail. : j.metrycki@inspektor-rodo.com.pl  

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwu odbioru dziecka ze świetlicy na 

podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przez rodziców/opiekunów dziecka.  

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka.  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres roku szkolnego, na który zostali Państwo 

upoważnieni do odbioru dziecka przez jego rodziców/opiekunów.  

Posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie 

wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości odebrania dziecka ze 

świetlicy przez osobę inną niż rodzice.  

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji-profilowaniu. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego państwa/organizacji międzynarodowej 

poza obszar działania RODO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pni/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.  

 

 

Łódź, dn. ....................................                                  .............................................................................. 

                                                                                         czytelny podpis osoby upoważnionej 



 

Upoważnienie osób trzecich do odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej SP nr 55 im. E. Lokajskiego w Łodzi w roku szk. 

2018/2019 

Upoważniam/my  do odbioru naszego dziecka ............................................................ 

 

...................................................................................................................................... 

                                          (imię i nazwisko dziecka, klasa)   

niżej wymienioną osobę: 

 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

legitymującą się dowodem osobistym nr...................................................................... 

i numerem kontaktowy telefonu nr................................................................................ 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

1.Rodzic  

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

 

    Czytelny podpis   ....................................................................................................... 

2. Rodzic 

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

 

     Czytelny podpis ......................................................................................................... 

 



Osoba upoważniona zobowiązana jest do zapoznania się z treścią informacji na 

odwrocie strony 

 


