
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim 

 

…………………………………………………..………….. 

…………………………….………………………………… 

………………………….……………………….………….. 

………………………………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych, adres) 

 

Upoważniam/upoważniamy* do odbioru naszego dziecka/ odbierania korespondencji/ 
odbierania informacji wychowawczych*   

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

(imię i nazwisko, adres dziecka) 

 w okresie od …………………………………………..…………………do………………………………………..……………………  

Panią/Pana : 

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

(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

 

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

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany przy odbiorze dziecka) 

 

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

(telefon kontaktowy) 

 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy*, że biorę/bierzemy* na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną wyżej 

osobę. 

 

……..…………………………………..……….. 

 

……………………………………………………. 

(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 



 

 

 

Zgoda osoby upoważnionej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany przy odbiorze 

dziecka, numer kontaktowy). Oświadczam, że podanie danych przeze mnie jest dobrowolne i 

zgodne z prawdą.  

 

………………………………………………………………… 

               (data i podpis osoby upoważnionej) 

Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z  poniższą klauzulą informacyjną: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku 

Szlacheckim, Rudnik Szlachecki 38, 23-212 Wilkołaz. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iodo.agnieszkasabel@wp.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji jako osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka. 

4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, w przypadku nie podania danych nie będzie 

mógł/mogła Pan/Pani odebrać dziecka z przedszkola. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres, na jaki zostało udzielone 

upoważnienie. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

………………………………………………………………… 

               (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

Podstawa prawna:  

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 informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000). 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 


