
Informuję, że podane poniżej Pani/a dane osobowe ( imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, 

numer telefonu ) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  

( RODO*) przez Przedszkole nr 1 w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, reprezentowane przez dyrektora 

Sabinę Boińską, w celu zweryfikowania tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko imię dziecka 

 

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię matki dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ojca dziecka 

 

Informuję, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich 

danych osobowych. Dane udostępnione przez rodziców dziecka nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

W oparciu o przekazane dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje, w tym profilowanie. 

Dane będą przetwarzane przez okres ……………….Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher, adres email: meksoft@vp.pl.  

 

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

1. Podpis osoby upoważnionej 

 

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

2. Podpis osoby upoważnionej 

 

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

3. Podpis osoby upoważnionej 

 

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

4. Podpis osoby upoważnionej 

mailto:meksoft@vp.pl


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

5. Podpis osoby upoważnionej 

 

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

6. Podpis osoby upoważnionej 

 

 

Upoważnienie 

Upoważniam/y do odbioru z przedszkola mojego/ naszego dziecka w kresie ………………………….. następujące 

osoby: 

 

 

1.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 

 

2.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 

 

3.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 

 

4.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 

 

5.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 



 

6.  …………………………………………………….       ……………………………………………….     ………………………………………………….. 

              Nazwisko imię osoby upoważnionej                                 Numer i seria dowodu tożsamości                                               nr telefonu 

 

 

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 w szczególności :  

- podczas odbioru dziecka upoważniona osoba powinna przedstawić do weryfikacji dokument potwierdzający 

jej tożsamość;  

- dziecko może być odebrane jedynie przez osobę, która ukończyła 18 lat.  

 

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

                                                                                                                      podpis matki                                                  podpis ojca  

 

 

*RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 


