
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PROJEKTU 

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY” 

 

Siemiatycze, dnia …………………………… 

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

 

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 

Projekt „Politechnika Białostocka  

Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy” 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………………………...…………………………,  

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

upoważniam 

……………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 imię i nazwisko osoby upoważnianej 

 

legitymującej/legitymującego* się dowodem osobistym o numerze …………………………………………………..…,  
seria i numer dowodu osobistego 

 

do sprawowania faktycznej opieki nad moim dzieckiem/dziećmi*: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 imię i nazwisko dziecka/dzieci 

 

w czasie trwania zajęć w ramach Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet 

 

Dziecięcy” oraz do podpisywania listy obecności na zajęciach w roku akademickim …….….… / …….….… . 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu upoważnienia innej osoby 

do sprawowania faktycznej opieki nad moim dzieckiem/dziećmi*. 

 

 

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

(podpis osoby upoważnianej) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w oświadczeniu upoważniającym inną osobę  

do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem/dziećmi w ramach Projektu Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet 

Dziecięcy (PB SUD) 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach PB SUD jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach, 
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze (dalej: Organizator). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach PB 
SUD można kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych na podany na adres: e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd 
Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) udzielenia upoważnienia do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem/dziećmi – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1,  
b) archiwizacji – na podstawie zarządzenia obowiązujących przepisów regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1. 

3. Dane osobowe udostępnione będą innym odbiorcom, tylko w przypadkach, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa oraz 
Parterowi, Dyrektorowi Szkoły do której uczeń uczęszcza. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia innej osobie upoważnienia do sprawowania faktycznej opieki 

nad dzieckiem/ dziećmi, a brak ich podania uniemożliwi złożenie oświadczenia. 
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do:  
a) sprostowania danych, 
b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 
………………………………………… ………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnianej)   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)   
 

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

mailto:iod@siemiatycze.eu

