Warszawa, dnia ...............................

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
- NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Szkoła Podstawowa nr 103, ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa

Wyrażamy zgodę na odbieranie naszej córki / syna, ..............................................., kl. ...........,
ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie
przez Pana / Panią ....................................................................
przed zajęciami z .......................................................................................................... .
Jednocześnie na czas wyżej wymienionych zajęć oraz powrót dziecka do świetlicy opiekę nad nim
przekazujemy wyżej wymienionej osobie.

.................................................................
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

............................................................
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Jeziornej 5/9,
02-911 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.sp103.waw.pl.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym podmiotom:
organom władzy publicznej i instytucjom wymiaru sprawiedliwości,
instytucjom nadrzędnym, jak np. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urzędowi m.st. Warszawy, DBFO – Mokotów
m.st. Warszawy,
innym szkołom i placówkom oświatowym,
jednostkom organizacyjnym działającym w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
Ministerstwu Cyfryzacji oraz dostawcom usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów
informatycznych,
innym podmiotom przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie Administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane
do ochrony powierzonych im danych.
W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje
odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony Państwa danych osobowych, zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony
adekwatny do poziomu ochrony danych w Unii Europejskiej. W takich sytuacjach do zabezpieczenia danych zostaną zastosowane Standardowe Klauzule Umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne,
przez czas wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w szkole.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3.
prawo do usunięcia danych osobowych;
4.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

............................................................
czytelny podpis osoby upoważnianej
do odbioru dziecka na zajęcia pozalekcyjne

