
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej                                                                   
im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu 

97-320 Wolbórz Proszenie 98 
Tel. 518 828 902, 518 830 856 

 

Proszenie, dnia …………………………… 

  

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

do odbioru dziecka ……………………………………………………… 

uczęszczającego/uczęszczającej do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu w roku szkolnym 2020/2021 

 

Upoważniam/y wymienione poniżej osoby do odbioru mojego/naszego dziecka/dzieci: 

 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

2. ……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

3. ……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

4. ……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

 

 

……………………………………………….…..…………… 
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

   
 

Wyrażam / nie wyrażam*1 zgodę/y na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Proszeniu moich danych w 

zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu w celu identyfikacji 

tożsamości osoby odbierającej dziecko/dzieci.  

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być 

cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się  treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

 

Proszenie, dnia ……………………..   

 

                                             …………………………………………… 

                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) 

RODO informujemy, że: 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza 

Sygietyńskich w Proszeniu. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych Panią Natalię Byczek 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka z przedszkola; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych 

(np.: policja, prokuratura)w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych;  

6) Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2019/2020; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo 

do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana 

danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO; 

10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka z przedszkola. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 


