
 

 

UPOWAŻNIENIE  DO ODBIORU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO UCZNIA/UCZENNICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARIUSZA ZARUSKIEGO W GDAŃSKU 
 

             

Ja niżej podpisana/y ……………………………………….. (imię i nazwisko upoważniającego – 

rodzica/opiekuna prawnego) upoważniam ............................................ (wpisać imię i nazwisko osoby 

upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …………….... (wpisać numer dowodu osobistego 

osoby upoważnionej)  do odbioru świadectwa szkolnego mojej córki/mojego syna 

………………………………………….  ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku. 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku) 
 

 

 

*Upoważnienie nie dotyczy odbioru świadectw ukończenia szkoły. 

 

 

 

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych dla osób 

upoważnionych do odbioru świadectwa szkolnego ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1                         

im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku.  

…………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU ŚWIADECTWA 

SZKOLNEGO UCZNIA/UCZENNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1                                                            

im. MARIUSZA ZARUSKIEGO W GDAŃSKU   

 Zgodnie z art. 13 oraz 14 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż: 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego  

w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-176  Gdańsk 

 

1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Monika Wojtowicz, kontakt                                        

e-mail: m.wojtowicz@sp1.edu.gdansk.pl 

1. Kontakt do inspektora ochrony danych: p. Eliza Łuczkiewicz, e-mail; rodo.sp1@wp.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: odbioru świadectwa szkolnego 

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości odbioru świadectwa szkolnego ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im.. 

Mariusza Zaruskiego w Gdańsku.  

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym instytucjom, chyba, że będzie to 

wynikało z przepisów prawa.   

5. Jako Administrator Państwa danych osobowych zapewniamy Państwu prawo dostępu do 

swoich danych, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać  z uprawnienia do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych Realizacja powyższych 

praw wymaga kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego                                                

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez 

Administratora narusza w/w prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych 

osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii 

Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.  


