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 …………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię matki/opiekunki prawnej 

…………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego 
                      
                        UPOWAŻNIENIE  DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

I . Upoważniam  do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………………………............................. 
z Przedszkola nr 176 w roku szkolnym ………………………………….. 
następującą osobę :
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….. 
2.seria i nr dowodu osobistego……………………………………………………………… tel………………………………………..
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę. 

Warszawa, dnia ……………………….........           …………………………….              ……………………………… 
                                         podpis matki                    podpis ojca                               
                                                                           
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora przedszkola nr 176, w celu odbioru z przedszkola w/w dziecka, w zakresie imię, nazwisko, nr. telefonu, nr dowodu osobistego. 
Warszawa, dnia ……………………….......                           ....................................................................
podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka
II.  Upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………………………...................... 
z Przedszkola nr 176 w roku szkolnym ………………………………….. 
następującą osobę: 
1.Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….. 
2.seria i nr dowodu osobistego……………………………………………………………… 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę. 


Warszawa, dnia ……………………….......             …………………………….            ……………………………………..                                                                                                                                                                                                                              
                                          podpis matki                      podpis ojca                                                                                                                 
                                          

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 176w celach związanych z odbiorem z przedszkola wymienionego wyżej dziecka . Mam prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, mam prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Warszawa, dnia ………………………                                                 
…………………………………………………………………….                                                                                                 podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Informacja administratora danych osobowych 

                      Na podstawie art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 176   z siedzibą w Warszawie przy ul. Trzech Budrysów2 4, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych  i statutowych. Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO  w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie  i  w granicach przepisów prawa. Jest  Pan/i uprawniona/y  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

                                                            
 
……………………………………………..                                                                                  
Podpis administratora danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałam/ łem się z powyższą informacją administratora danych osobowych. 

Podpis rodzica/ów...................................................................................................................................... 

1.Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka ………………………………………………………… 

2. Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka ………………………………………………………… 

