
Miejscowość, data………………………………………. 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka w zastępstwie za rodziców/opiekunów prawnych 

 
Ja niżej podpisany ……………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

upoważniam do odbioru mojego dziecka: ……………………………………… (imię i nazwisko 

dziecka) wyłącznie osoby pełnoletnie: 

                                 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA 

Złożenie podpisu przez osobę upoważnioną jest deklaracją wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu zapewnienia przez przedszkole organizacji bezpiecznego odbioru dziecka z placówki 

(przetwarzania danych w celach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Nr dowodu 

osobistego 

Telefon 

kontaktowy 

Podpis osoby 

upoważnionej 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Upoważnienie obowiązuje do końca edukacji przedszkolnej dziecka i w każdej chwili 

może być aktualizowane. 

 

Uwaga: 

Do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola dołącza się dla każdej upoważnionej osoby 

klauzulę informacyjną RODO. 

 
   
 
          data                              podpis matki/opiekuna                            podpis ojca/opiekuna  
 
…………………..      ………………………………                     …………………………….  



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO 

(RODO) 

 

 
Ja niżej podpisana/-y ………………………………….………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Biskupicach z siedzibą: 
Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, e-mail: przedszkolewbiskupicach@interia.pl, tel.12 250 74 41. Funkcję 
Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres 
Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl). 

2. Celem przetwarzania moich danych jest: organizacja przez przedszkole bezpiecznych warunków odbioru 
dziecka z placówki.  

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych 
w powyżej określonym celu. 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą: osoby działające z upoważnienia administratora danych 
osobowych. 

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, 
dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną 
Przedszkola i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (1 rok od daty ukończenia edukacji przedszkolnej). 

6. Posiadam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 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. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli np. brak możliwości odbierania 
dzieci w zastępstwie za rodziców).  

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
  

  

…………………………… ………………………………………. 

     (miejscowość, data)                         (podpis)  
 

 

 

mailto:przedszkolewbiskupicach@interia.pl
mailto:iod@pq.net.pl

