
 

UPOWAŻNIENIE 
do odbioru dziecka z Przedszkola 

Niepublicznego „RADOSNY ZAKĄTEK” 

 Gdańsk dnia  

 

 

 

Oświadczam, że będąc opiekunem prawnym  

 

upoważniam następujące osoby do odbioru dziecka z przedszkola: 

1.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

2.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

3.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

4.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

5.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

6.    
 (nazwisko i imię upoważnianego) (pesel) (nr telefonu) 

 

 

 
Jako upoważniający bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane osoby. 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego) dziecka 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego) dziecka

 

Prosimy osoby upoważnione o złożenie podpisów na drugiej stronie druku.  

 /  /2021 

 

(nazwisko, imię oraz pesel dziecka) 



OŚWIADCZENIA 

 
Jako upoważniony biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane osoby. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, pesel, nr telefonu w 
związku z upoważnieniem mnie do odbioru dziecka z Przedszkola „Radosny Zakątek” w Gdańsku. 
 
Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą. Wiem, że w każdym 
momencie mam możliwość odwołania swojej zgody. 
 
Oświadczam, że w związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przyjmuję do wiadomości następującą 
informację:  

1. Administratorem moich  danych osobowych będzie: Przedszkole Niepubliczne „Radosny 
Zakątek” Barbara Budzan-Piekara, NIP 5831118818 

2. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO) - zapewnienie bezpieczeństwa dziecka. 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w 

ramach prowadzonego przez siebie postępowania. 
5. Dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, 

jednak nie dłużej niż do zakończenia bieżącego roku szkolnego, 
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, w 

szczególności gdy istnieje przesłanka, że powierzone dane osobowe są przetwarzane 

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru dziecka z przedszkola. 

8. Przysługuje mi prawo do: 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody; 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

• prawo do ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

1.  4.  
 (podpis osobowy upoważnianej)  (podpis osobowy upoważnianej) 

2.  5.  
 (podpis osobowy upoważnianej)  (podpis osobowy upoważnianej) 

3.  6.  
 (podpis osobowy upoważnianej)  (podpis osobowy upoważnianej) 

 


