
 

 

Warszawa, dnia ………………………. 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
 

Upoważniamy (upoważniam) wymienione niżej osoby do odbioru naszego (mojego) 

dziecka   

…………………………………………….………………………………………… 

  (imię nazwisko dziecka)  

 
z Przedszkola nr 422 w Warszawie, ul. Brązownicza 17 
                                                                                           (nazwa placówki) 

 
Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku 
pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru z przedszkola biorą na siebie 
odpowiedzialność za dziecko. 
 
 

l.p. Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Seria i nr 
dokumentu 
tożsamości 

Podpis – zgoda na 
przetwarzanie danych 

osobowych* oraz 
zapoznanie się z 

klauzulą informacyjną**   
 

1.    

 
Termin obowiązywania upoważnienia od ……………. do…………….. 
 
 
 
…………………………………………                     ......................................................... 
       (Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)                               (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 
*Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych Przedszkole nr 422 w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka 

z………………………………………………………………………….. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
** załącznik nr 1 do Upoważnienia do obioru dziecka.  
 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Upoważnienia do odbioru dziecka. 
 
 
 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 422, 

zwany dalej Administratorem.  

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z 

którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 

iodo@dbfobielany.waw.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola nr 422 w Warszawie. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom. 

5) Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie 

mógł Pan/Pani odebrać dziecka z przedszkola. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do daty wygaśnięcia 

upoważnienia. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 


