
 Zgoda na  jednorazowy samodzielny powrót dziecka po skończonych 
zajęciach szkolnych. 

 
Wyrażam zgodę, by w dniu ……………………………..  moje dziecko  
………………………………………………………………………………………………………………………
samodzielnie wracało do domu po skończonych zajęciach. Jednocześnie 
oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
mojego dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu. 
 
 

........................................................... 
 Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu do szkoły Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) – zwanego 

dalej RODO informuję, iż:  

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40,. 50-536 Wrocław, tel. 71 7986942, 

e-mail: sekretariat@zsp21wroclaw.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl 

oraz telefonicznie: +48 608294903  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i 

umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak np. prowadzenie świetlicy szkolnej;  

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 

podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania 

zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 

placówkę.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 ………………………                                                         _______________________________________      

              data                                                                                                                czytelny podpis Rodzica /opiekuna prawnego 
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