
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza  

w Łodzi, przy ul. Sterlinga 24 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres 

iod@sp1.elodz.edu.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu umożliwienie odbioru ze świetlicy dziecka na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dokumenty potwierdzające imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub innego 

dowodu tożsamości, nr telefonu, stopień pokrewieństwa, funkcja (np. opiekunka), dokumenty potwierdzające ewentualne 

zastrzeżenia dotyczące odbioru dziecka. 

5. Państwa dane osobowe zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka 

6. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, przechowywanie. 

7. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia przez Administratora Danych bezpieczeństwa dzieci. 

8. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości 

odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom innym niż rodzice/prawni opiekunowie; 

9. każdemu przysługuje prawo do: 

 dostępu do jego danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

10. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

11. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa; 

12. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od 

charakteru danych; 

13. dane osobowe nie podlegają profilowaniu 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższymi informacjami 

Data i czytelny podpis osoby, której dane dotyczą 

………………………………………………………………………. 

Upoważnienie osób trzecich do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej SP1 

 
Upoważniamy do odbioru naszego dziecka: 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

ze świetlicy szkolnej SP nr 1 w Łodzi, w roku szkolnym …………………………………. 

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

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa lub funkcja) 

legitymującą/-cego się dowodem osobistym nr ………………………………………….. 

 

Z numerem kontaktowym ……………………………………....... 

 

 

Rodzic 

Imię i nazwisko …………………………………………………………..…………………..………  

 

czytelny podpis ……….……..……………………………………………………………………... 
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