
          UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  NA  ROK 2022/2023 

                        W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KOBIERZYCACH 
 

 

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

                                   Imię i  nazwisko dziecka     Grupa 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

NUMER DOWODU NUMER DOWODU 

 

 

 

NUMER TELEFONU  NUMER TELEFONU 

 

 

 

 
Upoważniamy do odbioru dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach następujące 

osoby (nie wpisują się rodzice): 
 

LP. IMIĘ I NAZWISKO NUMER DOWODU  Numer telefonu 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

5.  

 

 

  

 

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. Ponadto 
zobowiązujemy się poinformować upoważnione osoby o przyjętych w Przedszkolu zasadach 
bezpiecznego odbierania i powierzania dzieci. Jednocześnie zobowiązujemy się pisemnie 
zgłaszać wychowawcy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad 
dzieckiem w celu odbioru z Przedszkola.  Oświadczamy, że wskazane w upoważnieniu osoby 
zostały zapoznane z klauzulą informacyjną i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych oraz 
kontakt telefoniczny w celu odbioru dziecka. 
 
* Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola o wszelkich zmianach w tym danych kontaktowych w upoważnieniu.   
 
 
………………………………                   ……….…………………………………… 
 Data                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

             
 
 
 
 
 

 

 



KLAUZULA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach, ul. Robotnicza 19A , 
 55-040 Kobierzyce 
 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres email: 
iodpk@przedszkolekobierzyce.pl 

3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji 
tożsamości podczas odbioru dzieci przez osoby do tego upoważnione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

4.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane w związku z realizacją procesu edukacji przez okres trwania 
edukacji lub do wycofania upoważnienia.  

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe pozyskane zostały od Rodzica / prawnego opiekuna w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka 
z Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach,              
ul. Robotnicza 19 A, 55-040 Kobierzyce. 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres email: 
iodpk@przedszkolekobierzyce.pl 

3. Twoje oraz twojego dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

• publikacji wizerunku Twojego dziecka w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

• dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Twoich danym 
mogą być: 
• Organ prowadzący tj. Urząd Gminy w Kobierzycach 

• Instytucje państwowe dla których jest to konieczne w ramach przepisów prawa  

• Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń 

• Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych 

5. Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka będą przechowywane/przetwarzane: 

• w związku z edukacją przez okres jej trwania oraz po ustaniu w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu jej wycofania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych Twoich oraz Twojego dziecka posiadasz prawo dostępu do treści tych danych oraz , prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów 
prawa, niezbędnym do realizacji zadań Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach. 

 
……………………………………………………………… 

     (data i podpis) 


