
 

 

1 Akcja Zima 2023 w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku 

  

OŚWIADCZENIE RODZICA O POWROCIE DZIECKA Z AKCJI ZIMA 2023 r. 

 

1. Imię i nazwisko dziecka  ........................................................................................................................................ 

 

2. Turnus1: I turnus (16-20.01.2023r.)    II turnus (23-27.01.2023r.) 

 

3. Adres zamieszkania dziecka ................................................................................................................................. 

 

 

       Oświadczenie rodziców    Data i podpis 

      rodziców 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,                  

po skończonych zajęciach w ramach „Akcji Zima 2023” w  SP69 w Gdańsku. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka                

do domu. 

 

Oświadczam,  że dziecko po zakończonych zajęciach w ramach „Akcji Zima 2023” w SP 69                    

w Gdańsku, będzie odbierane wyłącznie przez rodziców. 

 

Oświadczam, że dziecko oprócz rodziców, będzie obierane po zakończonych zajęciach                           

w ramach „Akcji Zima 2023 r.” przez wskazane w oświadczeniu zgłoszenia osoby: 

 

Imie, nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko 

 

Numer dowodu 

 

  

 

 

 

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

         (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Klauzula informacyjna 

. 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka 

jest Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1. 

1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor Szkoły, p. Krystyna Baryś, kontakt: 

k.barys@sp69.edu.gdansk.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz, iod.sp69@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji 

osoby odbierającej dziecko po zakończonych zajęciach w ramach prowadzonej przez szkołę 

„Akcję Lato 2022 r.”. Stanowi to warunek umożliwiający odbiór dziecka  z powyższych zajęć.  

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

roku szkolnego 2021/2022, a następnie trwale niszczone.  

5. W przypadku wyrażanie przez Panią/ Pana zgody, przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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2 Akcja Zima 2023 w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku 

  

Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka po zakończeniu „Akcji 

lato 2022” w danym dniu ze szkoły.  

6. 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” (podpis osoby, której dane dotyczą̨).  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

8. 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.  

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

międzynarodowych.  

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu bądź zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  

 

 

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

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę̨ 

(osoba upoważniona do odbioru przez rodziców)  

 

 

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

             (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


