
Upoważnienie do przetwarzania danych dziecka 

 

Ja, niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana……………………….............................................................. 
                                                                                              (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

legitymującą/ego się….……………………………...………………………………………………………………………………………… 
                             (rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) 

 

do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka.............................................................................. 
                    (imię i nazwisko dziecka) 

 
w zakresie informacji dotyczących postępów w nauce, zachowania i innych informacji 

przekazywanych przez szkołę związanych z opieką, kształceniem i wychowaniem mojego dziecka. 

Upoważnienie ważne jest * a) w dniu ............................................./ b) do odwołania. 
 

* wybrać właściwą opcję i uzupełnić – jeżeli konieczne 

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

czytelny podpis opiekuna prawnego 
 

Zgoda osoby upoważnionej do przetwarzania danych dziecka 

 
 
………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby, której dane będą przetwarzane,  
nr dowodu osobistego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz 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. L 119/1, 4.5.2016 wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: 

 Imię i nazwisko 

 Nr dowodu osobistego 
 

Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji osób, którym udostępniane są dane dziecka 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko upoważniającego) 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku, Szkolna 16, 64-
553 Grzebienisko. W szkole wyznaczono inspektora ochrony danych: e-mailj: igm@igmpoznan.pl 
Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa danych dziecka w szkole. Szkoła realizując cel działa na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn zm.). Dane przechowywane są przez okres 
obowiązywania upoważnienia i następnie w celu archiwizacji przez 1 rok.Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu 
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych 
osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
Zgodę można w każdej chwili wycofać co równoznaczne jest z anulowaniem upoważnienia do dostępu do danych dziecka 

mailto:igm@igmpoznan.pl

