
Upoważnienie 
 
 
Ja, ......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica) 
 
upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 
mojego dziecka 
 
 
.............................................................................................................ucznia klasy.................................................. 
                             (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

 Pana/Panią................................................................................................................................................................. 
            (imię i nazwisko osoby upoważnionej – stopień pokrewieństwa) 

 
 

 
…………………………………………………  
                                  ( nr telefonu) 
 
 
 
Ostróda, dnia ................................ 

........................................................... 
 
                                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica) 
 

 
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty  
lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela w celu identyfikacji osoby 
odbierającej dziecko ze świetlicy. 

 
 

 
Oświadczenie osoby upoważnionej 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nazwisko, imię, nr telefonu zawartych  
w upoważnieniu w celu weryfikacji tożsamości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności 
podania danych, oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 
poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO). 
 
 
 
 
Ostróda, dnia ................................ 

........................................................... 
                                                                                                                            czytelny podpis osoby upoważnionej 

 
 

Upoważnienie 
 
 
Ja, ......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica) 
 
upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 
mojego dziecka 
 
 
.............................................................................................................ucznia klasy.................................................. 
                             (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

 Pana/Panią................................................................................................................................................................. 
            (imię i nazwisko osoby upoważnionej – stopień pokrewieństwa) 

 
 

                                                               
 

…………………………………………………  
                                  ( nr telefonu) 
 
 
 
Ostróda, dnia ................................ 

........................................................... 
                                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica) 

 
 
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty  
lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela w celu identyfikacji osoby 
odbierającej dziecko ze świetlicy. 

 
 
 

Oświadczenie osoby upoważnionej 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nazwisko, imię, nr telefonu zawartych  
w upoważnieniu w celu weryfikacji tożsamości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności 
podania danych, oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 
poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO). 
 
 
 
 
Ostróda, dnia ............................ 

........................................................... 
                                                                                                                            czytelny podpis osoby upoważnionej 
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