UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
rok szkolny 2019/2020
1. Nazwisko i imię dziecka ..................................................................................................................
2. Data urodzenia dziecka ..................................................................................................................
3. Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................
Dyrektor Przedszkola nr 9 informuje, że dziecka nie będzie mogła odebrać osoba nieznana wychowawcom
odpowiednich grup. Gdyby zaszła sytuacja odbioru dziecka przez inną osobę (nie będącą na wykazie) musi ona
posiadać pisemne upoważnienie rodziców oraz okazać dowód osobisty. Jeżeli osoba ta nie spełni powyższych
warunków, dziecko nie zostanie oddane nieupoważnionej osobie. Środki te zostały powzięte w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Waszego dziecka.
Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby:
Imię i nazwisko

Lp

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu

1
2
3
4

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby.

data

podpis matki/prawnej opiekunki

podpis ojca/prawnego opiekuna

Oświadczenia rodziców (opiekunów)
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania należnej opłaty z tytułu pobytu i kosztów żywienia
dziecka w przedszkolu (do 20 – tego każdego miesiąca).

data

podpis matki/prawnej opiekunki

podpis ojca/prawnego opiekuna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i osób upoważnianych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (dalej; RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 9 im. Czytelników

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Życia Przemyskiego z siedzibą w Przemyślu przy ul. Słowackiego 34, tel: (16 ) 678-57- 96,
mail:pm9@um.przemysl.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel: 511143799 lub adresem
email: iodedukacja@um.przemysl.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu:
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz prawidłowej opieki nad dzieckiem.
W ramach procesu przetwarzania Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych
osobowych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał
z przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).
Dane Pani/Pana będą przechowywane przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
Posiada Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania
ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu
nadzorczego.
Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych danych osobowych zawartych w punktach 1 – 3
jest obowiązkowe, natomiast danych osób upoważnianych, zawartych w tabeli jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować
brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
Administrator

Zgoda upoważnianych osób na przetwarzanie ich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 9 moich danych osobowych, w zakresie
imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i stopnia pokrewieństwa w celu upoważnienia mnie przez
rodziców/prawnych opiekunów do odbioru ich dziecka z Przedszkola. Zostałem/am
poinformowany/a, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
1. …………………………………
(miejscowość, dnia)

2. .…………………………………
(miejscowość, dnia)

3. ………………………………….
(miejscowość, dnia)

4.

………………………………….
(miejscowość, dnia)

…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

