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Szkoła Podstawowa nr 4 

w Kostrzynie nad Odrą 

DEKLARACJE, UPOWAŻNIENIA, OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

dotyczące dowozów, obiadów oraz świetlicy szkolnej 

w roku szkolnym 2022-2023 

 

imię i nazwisko ucznia:  

 

………………………………………………… 

 

PESEL ucznia: ……………………………………………… 

 
Dziecko będzie 

korzystać z dowozów 

szkolnych. 

TAK* ( W godzinach: ……………………….)       NIE* 

Dziecko będzie 

korzystać z obiadów 

w stołówce szkolnej. 

TAK*                                                                  NIE* 

Dziecko będzie 

korzystać ze świetlicy 

szkolnej. 

TAK* ( W godzinach: ……………………….)       NIE* 

  

Niżej zamieszczoną rubrykę wypełniają rodzice uczniów klas pierwszych oraz rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych.  

Nie należy wpisywać danych rodziców (z mocy prawa są upoważnieni do odbioru dzieci). 

Upoważniam 

wymienione obok 

pełnoletnie osoby do 

odbioru mojego 

dziecka z zajęć lub ze 

świetlicy. 

Bierzemy na siebie pełną 

odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo 

odebranego dziecka, od 

momentu jego odbioru 

przez wskazaną, 

upoważnioną przez nas 

osobę. 

 

1……………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………….. 

 

3…………………………………………………………………………………….. 

 

*) Niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  

Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej  nr 4 jest p. Zbigniew Miszczak, e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której 

dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły 

Podstawowej nr 4 pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WOLI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyżej wymienionego ucznia zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w wyżej wymienionych celach w roku 

szkolnym wskazanym w tytule dokumentu. 

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

Kostrzyn nad Odrą, dnia ………………………..             

 

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

                                                                 (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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