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Załącznik do „Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
covid-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły  Podstawowej nr 69 w Gdańsku, w trakcie 
prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole 
Podstawowej nr 69 w Gdańsku”  

  Gdańsk, dn.........................................  

Nazwisko i imię̨ matki/ opiekuna prawnego ............................................................................................. 

Nazwisko i imię̨ ojca /opiekuna prawnego ................................................................................................  

 

OŚWIADCZENIE 

Do odbioru mojego dziecka ........................................................................................................  

klasa/oddział przedszkolny1  ....................... , w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku, 80-869 

 Gdańsk, Zielony Trójkąt , w roku szkolnym 2019/2020 upoważniam/my następujące  

osoby:  

Lp. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Stopień 

pokrewieństwa 

Dane identyfikujące osobę 

upoważnioną - PESEL 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie, i wyraziła zgodę̨ na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznała się z klauzulą informacyjną dla osób 

upoważnionych do odbioru dziecka, udostępnionej przez Szkołę Podstawową nr 69 w Gdańsku 

w Gdańsku na stronie http://sp69.edu.gdansk.pl/pl oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu 

do Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku. 

Zobowiązuję się do zapewnieniu mojemu dziecku w drodze powrotnej do domu osłony ust                         

i nosa. 

Gdańsk, dnia ...................................  

 
1 Niepotrzebne skreślić 

http://sp69.edu.gdansk.pl/pl
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Załącznik do „Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
covid-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły  Podstawowej nr 69 w Gdańsku, w trakcie 
prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole 
Podstawowej nr 69 w Gdańsku”  

  

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego , czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego  

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji/identyfikacji 

osoby odbierającej dziecko ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku i jednocześnie  

zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze 

Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, zamieszczonej na stronie http://sp69.edu.gdansk.pl/pl 

bądź na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA  

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU  

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony 

Trójkąt 1, 80-869 Gdańsku. 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Krystyna Baryś, kontakt: 

k.barys@sp69.edu.gdansk.pl. 

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.sp69@wp.pl 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji 

osoby odbierającej dziecko ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Stanowi to warunek 

umożliwiający odbiór dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku.  

6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez 

okres roku szkolnego 2019/2020 a następnie trwale niszczone.  

7. Przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie 

skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku.  

8. Cofniecie zgody może mieć́ następującą̨ formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową nr 69 w Gdańsku, udzieloną w dniu ...... 

w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze Szkoły 

Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Oświadczenie powinno zawierać podpis osoby, której dane 

dotyczą̨.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

10. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego  

w zgodności z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jej dane są przetwarzane w sposób naruszający 

w/w prawa.  

11. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich bądź do 

organizacji międzynarodowych.  

 

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

 data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę̨  

http://sp69.edu.gdansk.pl/pl

