Szkoła Podstawowa nr 19
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sosnowcu

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osób
upoważnionych do odbioru dzieci z zajęć świetlicy szkolnej

1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu (dalej zwana „Administratorem”) prowadzi zajęcia dydaktyczne
i pozalekcyjne w ramach funkcjonującej świetlicy szkolnej na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły. W celu
prowadzenia wymienionej działalności konieczne jest przetwarzanie przez Administratora danych osobowych osób
mających upoważnienie rodziców do odbioru dzieci z zajęć świetlicy szkolnej w zakresie: imię, nazwisko, nr dowodu
tożsamości, telefon.
2. Będąc osobą upoważnioną do odbioru ucznia z zajęć świetlicy szkolnej wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez
Administratora danych osobowych. Będą one przetwarzane(tzn. zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane,
przechowywane, adaptowane i przeglądane) przez Administratora na podstawie twojej zgody (począwszy od 26
czerwca 2020 roku na podstawie art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyłącznie w opisanym
w pkt 1 celu. 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedzi w poniższej tabeli oraz złożenie podpisu na dole niniejszego
dokumentu wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu wskazanym powyżej.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNA W ZWIĄZKU Z UPOWAŻNIENIEM
DO ODBIORU DZIECKA Z ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru
ucznia z zajęć świetlicy szkolnej w związku z upoważnieniem rodzica/ prawnego opiekuna do takiej czynności. (Jeżeli
nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczeń będzie mógł być odbierany z zajęć świetlicy szkolnej
wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego). Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym
podmiotom (odbiorcom danych)
TAK
NIE
4. Administratorem danych osobowych w zakresie objętym niniejszymi zgodami jest Szkoła Podstawowa nr 19
w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec ul. Składowa 5 którą reprezentuje Dyrektor szkoły. Inspektorem danych osobowych
jest Przemysław Szewczyk. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych kontaktuj się
z Administratorem listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr19 w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec ul. Składowa 5, lub
mailowo na adres: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl
5. Zgoda wyrażona jest na okres danego roku szkolnego.

6. Pamiętaj, masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania bycia
zapomnianym, a począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają
przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem listownie na adres
wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail wskazany powyżej.
7. Możesz cofnąć udzielone już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu
do Administratora na adresy wskazane powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez ciebie zgody na przetwarzanie danych
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej
cofnięciem.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani wykorzystywane do profilowania.
...................................................................................... imię i nazwisko dziecka
...................................................................................... imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru ucznia

...............................................................
data i podpis

