
Proszę o umożliwienie powrotu mojego dziecka  ……………………….…………………… 
 Imię i nazwisko dziecka 

ucznia klasy …………. samemu/ej do domu po zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, 

świetlicowych  i innych. 

…………………………
       Data 

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

(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)  (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, prosimy o złożenie podpisów przez 

oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt ze szkołą. 

Administratorem danych osobowych o dzieciach uczęszczających do Szkoły, w tym również danych o osobach osób 

upoważnionych do ich odbioru, jest Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie. Jednocześnie 

informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem 

Szkoły.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do 

inspektora ochrony danych osobowych: iod.wesola@edukompetencje.pl 
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