
Dane osobowe dziecka
Pierwsze imię drugie  imię nazwisko

PESEL

Data i
miejsce

urodzenia

         dzień miesiąc        rok miejsce

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od
chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 
                        

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 
Ja…..................................................................................PESEL...........................................................
upoważniam  do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka do i z  przedszkola/żłobka* 
następujące osoby:

         1.
Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL

.……….................………………………….
                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
            Zgodnie z rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
moich danych osobowych (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL) przez Przedszkole/Żłobek E-
Maluch w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola/żłobka*. 
Jednocześnie  informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu prawo do wglądu,  do  poprawienia  swoich  danych
osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 

2.
Imię i nazwisko Stopień

pokrewieństwa
PESEL

.……….................………………………….
                                                                          Data i podpis osoby upoważnionej

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
           Zgodnie z rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
moich danych osobowych (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL) przez Przedszkole/Żłobek E-
Maluch w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola/żłobka*. 
Jednocześnie  informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu prawo do wglądu,  do  poprawienia  swoich  danych
osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 

3.
Imię i nazwisko Stopień

pokrewieństwa
PESEL

.……….................………………………….
                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
          Zgodnie z rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
moich danych osobowych (imię,  nazwisko,  stopień pokrewieństwa,  PESEL przez Przedszkole/Żłobek E-
Maluch w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola/żłobka*. 
Jednocześnie  informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu prawo do wglądu,  do  poprawienia  swoich  danych
osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

              Zgodnie z rozporządzeniem 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) potwierdzamy, że powyższe dane osobowe (imię, nazwisko,
data urodzenia, PESEL dziecka oraz imię, nazwisko i PESEL rodzica/prawnego opiekuna) zostały podane
dobrowolnie,  świadomie  i  jednoznacznie  oraz  że  wymienione  osoby  wyraziły  zgodę  na  przetwarzanie
podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru
dziecka z przedszkola/żłobka. Administratorem zbioru danych osobowych o dzieciach uczęszczających do
przedszkola/żłobka*,  w  tym  również  danych  o  osobach  upoważnionych  do  ich  odbioru  jest
Przedszkole/Żłobek E-Maluch. 
Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do wglądu, do poprawienia
swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 

............................................................                                  .............................................................
   (data i podpis matki/prawnego opiekuna)                                                (data i podpis ojca/prawnego opiekuna)

       

   * niepotrzebne skreślić


