
Upoważnienie do odbioru dziecka 

  

....................................................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisana/y, upoważniam ……………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu, stopień pokrewieństwa 
 

do odbioru mojego dziecka ................................................................................. z przedszkola  

w okresie .................................................................... .  

 

 

        …………………………………………………………. 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku, z siedzibą przy ul. Szosowej 7 w Sulejówku w celu 

umożliwienia odbioru z przedszkola dziecka. 

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

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich 

poprawiania a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych 

osobowych 

 

       …………………………………………………………… 

                                       Podpis osoby upoważnionej 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w 
jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku, ul. Szosowa 7, 05-071 Sulejówek. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 2, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku za pomocą adresu iod.mp2@umsulejowek.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku - 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w celu umożliwienia Panu/Pani odbioru z 
przedszkola dziecka, w przypadku nie podania danych niemożliwe będzie odebranie dziecka . 
Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, tj. 
zgłoszenie Pana/i do odbioru dziecka z przedszkola. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby do tego upoważnione i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie  obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim 
Przedszkolu  nr 2 w Sulejówku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani innych organizacji 
międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, nie 
są poddawane profilowaniu. 
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