
Kraków, ………………………………..

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

z Samorządowego Przedszkola nr 130 im. St. Pagaczewskiego na rok szkolny 2022/2023

Niniejszym jako rodzic/-e/opiekunowie uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących naszego
dziecka, upoważniam/-y wymienione poniżej osoby do odbioru dziecka z Przedszkola nr 130, tj.

.................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

Jednocześnie oświadczam/-y, że upoważnione osoby są pełnoletnie i biorą pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka z chwilą jego odbioru z Przedszkola nr 130.

Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2022/2023.           

l.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Nr dowodu osobistego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potwierdzam/-y, że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby 
wyraziły zgodę* na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu uzyskania 
podstawy do wydania dziecka innej osobie niż rodzic lub opiekun prawny. 

.........................................................................                  ..........................................................................
(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)              (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego)

*zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Samorządowe  Przedszkole  nr  130  im. Stanisława  Pagaczewskiego  z  siedzibą
ul. Krowoderskich Zuchów 28, 31-272 Kraków, tel. 12 633-15-26

Informujemy, że:

1. Masz  prawo w dowolnym  momencie  wycofać  niniejszą  zgodę,  przy  czym jej  wycofanie  nie wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Masz  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  przetwarzanych  danych  osobowych,  ich sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, a także ich usunięcia.

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora. 

4. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie ww. mediów.

5. Masz prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Wyrażanie  zgody  jest  dobrowolne.  Brak  wyrażenia  zgody  spowoduje  u  administratora  obowiązek  nieumieszczania  wizerunku
w zakresie, w którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl


