UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego
……………………………………………
Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego
…………………………………………….
Nazwisko i imię dziecka
…………………………………………….
Niniejszym upoważniamy do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach niżej wskazane
pełnoletnie osoby:

Imię i nazwisko upoważnionej osoby

Numer dowodu osobistego

Numer telefonu

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na załączonym załączniku nr 1 do niniejszego upoważnienia. Jednocześnie oświadczam/my,
że biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru poprzez wskazane powyżej upoważnione przez nas osoby.

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

………………….………………..………...

……………………………………………...

Załącznik nr 1 Upoważnienia do odbioru dziecka
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka
………………………………………………………………………………………..…………………………
Seria i nr dowodu osobistego
………………….……………………………………………………………………………………….………
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach moich danych
osobowych wyżej wskazanych w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji osoby odbierającej dziecko
z przedszkola
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em
poinformowana/y, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

..………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail:
pprybarzowice@outlook.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji osoby odbierającej dziecko
z przedszkola podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych spowoduje niemożność
odbioru dziecka z przedszkola.

