
 

Załącznik nr 1 
do procedury RODO „Świetlica szkolna” 

 
Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

w związku ze zgłoszeniem pobytu dziecka na świetlicy 
 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, 
informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych uczniów uczęszczających  do Szkoły Podstawowej Nr 19 w 
Olsztynie, a także ich rodziców/opiekunów prawnych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w 
Olsztynie, reprezentowany przez Dyrektora. 
2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych 
jest możliwy pod adresem: ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523 87 
31 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zsp1.olsztyn.eu 
3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą 
kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie za pomocą poczty elektronicznej na adres 
mailowy iod_zsp1@o2.pl, bądź na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie ul. Bałtycka 
151, 11-041 Olsztyn. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 155  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe  w 
zakresie: danych o stanie zdrowia ucznia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, o ile dane te 
zostaną podane przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dziecka w celu zapewnienia 
dziecku właściwej opieki oraz art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo 
oświatowe w zakresie pozostawania rodziców w zatrudnieniu -  w celu weryfikacji uprawnienia 
dziecka do korzystania ze świetlicy szkolnej; 
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 
6) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby pobytu dziecka w świetlicy  przechowywane będą 
przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy. 
7) Podanie danych osobowych dotyczących dziecka jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania może wiązać się z brakiem możliwości zapewnienia dziecku odpowiednich dla niego 
warunków pobytu na świetlicy; podanie danych osobowych rodzica w zakresie pozostawania w 
zatrudnieniu jest konieczne. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, 
- ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO, 
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w 
rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 
10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 
11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.   
 
 
                 ................................................................................ 

                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do procedury RODO „Świetlica szkolna” 

 
 

Zgoda osoby upoważnionej do odbioru ucznia na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową Nr  im. w Olsztynie  moich danych 
osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz nr i serii dowodu osobistego, a także mojego wizerunku w 
formie zdjęcia umieszczonego w dokumencie dowodu osobistego w celu identyfikacji mojej osoby 
jako upoważnionej do odbioru ucznia ze szkoły. 
 
Mam prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
              
                                          ........................................................... 

podpis osoby upoważnionej do odbioru ucznia 
 
 

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru ucznia 
 
 

...................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, 
informuję, iż: 
 
Pana/ Pani dane osobowe tj. imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zostały pozyskane od: 
 
 ...................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby podającej dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru ucznia) 
 
 
1) Administratorem danych osobowych uczniów uczęszczających  do Szkoły Podstawowej Nr 19 w Olsztynie, 
a także ich rodziców/opiekunów prawnych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, 
reprezentowany przez Dyrektora. 
2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest 
możliwy pod adresem: ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523 87 31 a także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zsp1.olsztyn.eu 

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą 
kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie za pomocą poczty elektronicznej na adres 
mailowy iod_zsp1@o2.pl, bądź na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie ul. Bałtycka 
151, 11-041 Olsztyn. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przez administratora – w celu 
ustalenia, że jest Pani/Pan osobą upoważnioną do odbioru dziecka. 
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności upoważnienia do odbioru ucznia;  
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania wiąże się z 



brakiem możliwości odbioru  ucznia ze szkoły. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w 
rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 
11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.   
 
 
 

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

Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru 
ucznia 

 


