
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego:  

...............................................................................................................................  

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego:  

...............................................................................................................................  

OŚWIADCZAM/MY, ŻE UPOWAŻNIAM/MY 

do odbioru naszego dziecka ..........................................................................................  
                                                                   (imię i nazwisko dziecka ) 

 

z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH 44-350 GORZYCE UL. 

RACIBORSKA 55  ,  Z dyżuru wakacyjnego w miesiącu lipcu następujące osoby:  

 

1 ...........................................................................................................................  
imię i nazwisko 

 

2 ........................................................................................................................... 
imię i nazwisko 

3 ...........................................................................................................................  
imię i nazwisko 

 
4 ........................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na załączonym załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

 

 .................................,dnia    …............................. 

 

..........................................                              ............................................     

czytelny podpis matki/              czytelny podpis ojca/ 
opiekuna prawnego                      opiekuna prawnego 
 
 

 

 

Załącznik 1 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH 44-350 GORZYCE UL. RACIBORSKA 55,:  

................................................................................................................................................................. 

nr dowodu ....................................................  Nr telefonu …………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, nr dowodu osobistego, 

nr telefonu) na potrzeby umożliwienia mi odbioru dziecka z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA 

UŚMIECHU W GORZYCACH 44-350 GORZYCE UL. RACIBORSKA 55    , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

 

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

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy,  

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH  

2. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa dobrowolna zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

3. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodo@marwikpoland.pl 

lub listownie na adres siedziby Administratora 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z placówki PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH  

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres 

przebywania dziecka w placówce  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH, 

a następnie zostaną  komisyjnie zniszczone. 

6. Przysługuje Państwu:  

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez:  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH 44-350 

GORZYCE UL. RACIBORSKA 55 w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej 

dziecko z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W GORZYCACH - Podpis osoby 

cofającej zgodę. 

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do usunięcia danych osobowych; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa) 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu możliwości odbioru 

dziecka z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO KRAINA UŚMIECHU W 

GORZYCACH  

about:blank

