
Upoważnienie do odbioru dziecka  

z Przedszkola Publicznego w Tanowie 

 

Ja niżej podpisany: 

……………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)

 

upoważniam: 

……………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej ,seria i  nr dowodu osobistego )                 ( stopień pokrewieństwa - jeżeli zachodzi) 

…………………………………………………………………… 

(nr telefonu) 

, 
 

do odbioru z Przedszkola dziecka: 

……………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka,)

 

jednorazowo / codziennie / przez okres ……………………………………… 

 
(niepotrzebne skreślić, w przypadku upoważnienia okresowego należy wskazać okres upoważnienia) 

 

 

Osoba upoważniona do odbioru dziecka dobrowolnie podała swoje dane i wyraziła 

zgodę na przetwarzanie   swoich danych osobowych-  załącznik nr 1  

 

 

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

                                                       (data, podpis obojga  rodziców) 

 

 

 
 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne  w Tanowie , ul Szczecińska 70 

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PP w Tanowie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w PP Tanowo za pomocą adresu: iodo.pptanowo@onet.pl   

Celem przetwarzania danych jest  działalność opiekuńcza przedszkola 

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych , Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r, ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 

Zebrane dane dzieci i rodziców (opiekunów prawnych)  będą przechowywane do końca pobytu dziecka w przedszkolu , a po zakończonej edukacji dziecka dane będą archiwizowane 

bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia 

sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Informujemy, że posiada Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących , narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka 

przez osoby trzecie 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                              

DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),  

informuję że od dnia 25 maja 2018 roku: 

1. Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w 

Tanowie, ul Szczecińska 70 

2. Podane przez  rodzica dziecka Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji 

tożsamości przy odbieraniu dziecka z przedszkola oraz w szczególnych  przypadkach  braku kontaktu z 

rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka ( art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

3. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas sprawowania opieki nad 

dzieckiem oraz czas wynikający z nadrzędnych przepisów prawa. 

4. Posiada Pani/ Pan prawo  dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. 

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ 

Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana narusza przepisy RODO. 

6. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Przedszkole Publiczne w Tanowie ul. 

Szczecińska 70, moich danych osobowych ( imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego i nr 

telefonu) w celu weryfikacji podczas odbioru dziecka    

                                                                                                                     

…………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

□ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie , o którym mowa 

powyżej. 

        

 

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

        (miejscowość, data )                                          (czytelny podpis osoby upoważnionej) 


