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Obowiązek RODO - dodatkowy formularz. 

Załącznik 2   

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę pełnoletnią  

Upoważniam/y do odbioru ze szkoły moje dziecka........................................................... 

ucznia klasy ……                                                                  

                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka ) 

 następujące osoby:   

 

1  

....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko)   

.......................................................................................................................................................   
(miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)   

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby identyfikacji osoby upoważnionej    

do odbioru dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim zgodnie z ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.   

Klebark Wielki., dnia ....................................................         ..............................................................................   
                                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru)   

2  

....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko)   

.......................................................................................................................................................   
(miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)   

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby identyfikacji osoby upoważnionej  

do odbioru dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim zgodnie z ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.   

Klebark Wielki., dnia ....................................................         ..............................................................................   

                                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru) 

3  

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

(imię i nazwisko)   

.......................................................................................................................................................   
(miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu)   

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby identyfikacji osoby upoważnionej  

do odbioru dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim zgodnie z ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.   

Klebark Wielki., dnia ....................................................         ..............................................................................   

                                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru) 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.   

Klebark Wielki., dnia  ...........................................        ..............................................................................    

czytelny podpis rodziców/ opiekunów   
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Załącznik 3   

Zgoda na odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią/rodzeństwo 

Upoważniam (imię i nazwisko) .....................................................................klasa.......................... 

 (PESEL)............................................................................................... do odbioru mojego dziecka  

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

                             (imię i nazwisko dziecka) 

- po zakończonych zajęciach lekcyjnych                                           TAK/NIE  

- po zakończonych lekcjach upoważnionego do odbioru rodzeństwa                              TAK/NIE  

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka pod opieką 

upoważnionej osoby niepełnoletniej.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim jako 

Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w załącznikach,        

w celu i zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania placówki.   

 

 

Klebark Wielki, dnia ……………….                    ………………...................................................   

                                 czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

—-------------------------------- 

Art. 43 Prawa o ruchu drogowym mówi: „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, 

która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”. „Droga” w rozumieniu prawa o ruchu 

drogowym to: jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych lub droga dla rowerów. Jeśli jednak dziecko jest przed 7. 

urodzinami, musi towarzyszyć mu co najmniej 10-letni opiekun. 

. 
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Załącznik 4   

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

............................................................................................. ucznia klasy …………………. 

                           (imię i nazwisko) 

do domu po zajęciach lekcyjnych.  

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny i samodzielny powrót dziecka.   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim 

jako Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych                           

w załącznikach, w celu i zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania placówki.   

 

 

Klebark Wielki, dnia ……………                    ………………...................................................   

                                 czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

—----------------------------- 

Art. 43 Prawa o ruchu drogowym mówi: „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, 

która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”. „Droga” w rozumieniu prawa o ruchu 

drogowym to: jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych lub droga dla rowerów. Jeśli jednak dziecko jest przed 7. 

urodzinami, musi towarzyszyć mu co najmniej 10-letni opiekun. 

 


