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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

Z PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  

W RUDNIE 

  

  

..............................................................................................  

             Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

  

..............................................................................................  

                             Adres zamieszkania 
 

 

 My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka  

 

......................................................................... z przedszkola:  

               Imię i nazwisko dziecka 

  

  

1. ....................................................   .....................................   ........................................................................    

               Imię i nazwisko upoważnionego                       nr dowodu osobistego                                                              nr telefonu  

 

2. ....................................................   .....................................   ......................................................................... 

  

3. ....................................................   .....................................   ........................................................................    

 

4......................................................   .................... .................   .......................................................................     

 

 Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze 

z przedszkola do domu pod opieką w/w osób. 

  

 
 

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących 

powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do 

wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 
 

 

Każda osoba upoważniona przez rodzica / opiekuna prawnego musi wypełnić druk zgody na przetwarzanie 

danych osobowych związanych z bezpiecznym odbiorem dziecka ze szkoły/przedszkola. Wyrażenie zgody nie jest 

obligatoryjne ale jest niezbędne dla realizacji celu. 

  
 

 

.............................                                              ..............................................................................  

       data                                                              Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 
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Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (motyw 42 RODO) 

 

Ja niżej podpisany(na)  
 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

niniejszym    wyrażam    zgodę    na    przetwarzanie    moich    danych   osobowych   przez  

Administratora Danych: Zespół Kształcenia i Wychowania 
 (nazwa Administratora Danych Osobowych) 

w Rudnie  , ul. Szkolna 4 , 83-121 Rudno 
 (miejscowość siedziby jednostki)  (nazwa ulicy / nr domu)  (kod pocztowy) (miejscowość) 

 

Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                         

w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola przy Zespole Kształcenia i Wychowania 

w Rudnie : 

1. Imię i Nazwisko, nr telefonu, nr dowodu osobistego – w celach związanych z 

bezpiecznym odbiorem dziecka ………………………………………………………………………………………. 

ze szkoły / przedszkola. 

 

Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie, i że są one 

zgodne z prawdą. Oświadczam również, iż zapoznałem się z polityką prywatności 

Administratora Danych Osobowych i przysługującymi mi prawami oraz sposobami ich 

realizacji: 

− żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,  

− ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

− żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

− lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

− przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

 

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności, 

dostępnej na naszej stronie internetowej. 

 

 

(data i podpis osoby, której dane osobowe dotyczą) 

                                                    
 
 
Podstawa prawna:  
Art. 6 Pkt. 1 lit. a RODO 

Imię i Nazwisko dziecka 
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