
         

W CELU ZAPEWNIENIA PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
I WYELIMINOWANIA ICH ODBIORU PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE INFORMUJĘ, 

ŻE TYLKO NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY MOGĄ ODBIERAĆ DZIECKO 

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KROŚCIENKU WYŻNYM  
 

…………………………………………………………………. 

/IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Upoważniam niżej wpisane osoby do odbioru dziecka: 

 
Jednocześnie oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka przez ww. osoby, od momentu odbioru dziecka z Przedszkola. 

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

              (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

Lp. Dane osób upoważnionych 

Podpis osoby wyrażającej zgodę na 
przetwarzanie jej danych osobowych 
w celu odbioru dziecka z przedszkola 
(weryfikacji tożsamości oraz kontaktu 
w sytuacjach koniecznych) oraz 
potwierdzającej zaznajomienie się 
z klauzulą informacyjną zamieszczoną 
poniżej 

1. Imię i nazwisko…………………….……………………………… 

Data urodzenia  …………………………… 

 

2. Imię i nazwisko…………………….……………………………… 

Data urodzenia ……………………………….. 

 

3. Imię i nazwisko…………………….…………………………… 

Data urodzenia ……………………………….. 

 
 

4. Imię i nazwisko…………………….……………………………… 

Data urodzenia ……………………………….. 

 
 



 
Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej 

w Krościenku Wyżnym zwane dalej: „Administratorem” reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do 
Administratora: ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne, telefon: 13 43 153 02, e-mail: 
przedszkolekw@onet.eu 

2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: przedszkolekw@onet.eu , telefon: 13  43 153 02. 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko z Przedszkola. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielona zgoda na przetwarzanie 

danych. 
5. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to 
konieczne, tj. maksymalnie przez okres 5  pełnych lat kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka 
w Przedszkolu lub do momentu wycofania zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie udzielonej 
zgody). 

6. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia 
danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane 
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 
żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

mailto:przedszkolekw@onet.eu

