
OŚWIADCZENIA I ZGODY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 

PRZEDSZKOLNYM 2022/2023 
 

 

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach 

 

 

 

I 
 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 PRZEZ OSOBY NIEBĘDĄCE OPIEKUNAMI PRAWNYMI 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

…………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka, oddział przedszkolny) 

  

Upoważniamy ............................................................................ legitymującej się dowodem tożsamości :………………………….. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)       (numer dowodu osobistego) 

 

 

Upoważniamy ............................................................................ legitymującej się dowodem tożsamości :………………………….. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)       (numer dowodu osobistego) 

 

Upoważniamy ............................................................................ legitymującej się dowodem tożsamości :………………………….. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)       (numer dowodu osobistego) 

 

Upoważniamy ............................................................................ legitymującej się dowodem tożsamości :………………………….. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)       (numer dowodu osobistego) 

 

Upoważniamy ............................................................................ legitymującej się dowodem tożsamości :………………………….. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)       (numer dowodu osobistego) 

 

w terminie : 

 

      cały rok szkolny 

 

      w okresie od ….................. do ……………………. 

 

 

................................................................    ……………………………………………………………………………………… 

(miejscowość/data)       (czytelny podpis opiekuna prawnego)  

Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób w upoważnieniu.  

Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia. 

 

 

 

 

 

 

 



II 
  

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

1.  

 Wyrażam zgodę 

 

 Nie wyrażam zgody   

 
(zaznaczyć właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek 

mojego dziecka dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promowania działalności Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w każdej formie zgodnej z prawem, w zakresie związanym z 

działaniami promującymi gminę,  zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz  jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy wykonywane w związku z wydarzeniami 

związanymi z działalnością Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych  oraz w 

mediach (prasa, telewizja).  (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) 

 

................................................................    ……………………………………………………………………………………… 
(miejscowość/data)      (czytelny podpis opiekuna prawnego)  

 

III 

 

Oświadczenie 

 W ramach planu zajęć Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach 

organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów, po osiągnięciu 

pełnoletności.  

 

     Oświadczam, że mój syn/córka  

 

  …………………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko ucznia)   

1) będzie uczestniczył/a w zajęciach religii, 

2) nie będzie uczestniczył/a w zajęciach religii. 
*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

................................................................    ……………………………………………………………………………………… 
(miejscowość/data)      (czytelny podpis opiekuna prawnego)  

 

 
 

 

 

 



IV 

ZGODA RODZICA NA PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody 

 
(zaznaczyć właściwe) 

na przesiewowe badanie logopedyczne mojego dziecka:  

 

................................................................................................................. 
(nazwisko i imię dziecka) 

 

............................................................................................................... 
(data i miejsce urodzenia) 

 

 

pod kątem diagnozy wady wymowy przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 

Starych Skoszewach we wrześniu 2022 r. przez logopedę. 
 

 

................................................................    ……………………………………………………………………………………… 
(miejscowość/data)      (czytelny podpis opiekuna prawnego)  

 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 

 

 
 

ADMINISTRATOR DANYCH  

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest  Szkoła Podstawowa  im. 

Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach  reprezentowana przez Dyrektora. 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe celem weryfikacji i kontroli osób upoważnionych do 

odbioru dziecka przez osoby niebędące prawnymi opiekunami dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO łącznie z przepisem krajowym, jakim jest art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. Podanie danych 

jest dobrowolne jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji uprawnienia wynikającego z 

upoważnianie.  

ŹRÓDŁO POZYSKANIA 

DANYCH 

Dane w postaci imienia, nazwiska, nr i seria dowodu osobistego,  pozyskaliśmy od rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci. 

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20  ogólnego rozporządzenia; 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 

Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  

profilowane 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane a po tym okresie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 


