
 
 

 
 

Upoważnienie  do odbioru dziecka z  Przedszkola nr 380, ul. Generała Tadeusza Bora-
Komorowskiego 10A, 03-982 Warszawa 

w roku szkolnym  2022/2023 
 

imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej 

 

imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

Ja niżej podpisana/y upoważniam do odbioru mojego dziecka …………………………………………… (imię, nazwisko, grupa) z 

Przedszkola 380 w Warszawie w roku szkolnym 2022/23następujące osoby: 

 
Pouczenie: Przedszkole nr 380 działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad 
dzieckiem dopuszcza możliwość odbioru dziecka wyłącznie przez osoby pełnoletnie (§ 18 Statutu Przedszkola 380).  

 

Data  czytelny podpis matki / opiekunki prawnej 
 
 

  czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego 

______________________________________________________________________________ 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osobę upoważnioną do odbioru dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. 

UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO. 

 
………….……………………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola 
W trybie art. 14 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), 
informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 380, ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 10A, 03-982 Warszawa, które przetwarza 
Pani (a) dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z Przedszkola.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel. 722-309-224.  
3. Pani (a) dane osobowe pozyskano od rodziców/opiekunów prawnych  dziecka, w związku z upoważnieniem Pani (a) do jego odbioru z Przedszkola.  
4. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2022/2023, a następnie zostaną 

trwale zniszczone. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  
7. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku 

z prowadzonym postępowaniem. 
8. Przysługuje Pani (u) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (usunięcia danych osobowych), żądania dostępu do danych 

osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

1.  imię i nazwisko osoby upoważnionej/seria i numer dowodu osobistego/numer telefonu 

 
podpis osoby 
upoważnionej 

  

2. imię i nazwisko osoby upoważnionej/seria i numer dowodu osobistego/numer telefonu 
 

podpis osoby 
upoważnionej 

  


