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Załącznik nr 1  
do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola 
 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer i seria dowodu osobistego  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE MA CHARAKTER * 
 

STAŁY / okres całego roku /  
 
CZASOWY / podać jaki okres / ………………………………………………………………………..………………… 
 
*PODKREŚL WŁAŚCIWY OKRES  

 
 
 
 
 
 
 
Częstochowa, dnia ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………                    ……………………………………………………………………………………………     
                       podpis matki/opiekunki prawnej                                                                   podpis ojca/opiekuna prawnego  
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………………………………………………………….……………..………..……………………. 

                                                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z 

PRZEDSZKOLA  

W ZASTĘPSTWIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………….………..   wyrażam zgodę na przetwarzanie  
                                                  (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

moich danych osobowych w związku z art. 6 lit. a RODO,  zawartych w upoważnieniu do 

odebrania dziecka w zastępstwie za rodzica/opiekuna prawnego dziecka . 

 

 
…………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej) 

                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat z siedzibą w Częstochowie przy ul. 

Jesiennej 205. Możesz kontaktować się z Nami pod w/w adresem,  nr telefonu: 784 662  698 lub mailowo: 

figzal.m@bajkowyswiat-czest.pl. 

2. Twoje dane osobowe takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości przetwarzamy w celu realizacji 

umowy w zakresie wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Częstochowie (tj. 

potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola ) na podstawie Państwa zgody oraz  udzielonego przez 

rodziców upoważnienia (podstawa art. 6 lit. a, b RODO), oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym celem (art. 6 lit. f RODO) 

3. Pozyskane od Ciebie dane osobowe możemy przekazywać instytucjom nadzorującym świadczenie usług dydaktycznych i 

opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z  Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 1943) oraz 

na wniosek organów  uprawnionych na mocy prawa. 

4. Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do Organizacji Międzynarodowych, Twoje dane 

nie ulegają też profilowaniu, o czym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. 

5. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy na świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 

zawartej z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka lub do czasu cofnięcia  Twojej zgody lub upoważnienia przez 

rodzica/opiekuna prawnego. Po tym czasie są niszczone zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  

6. Przysługuje Ci prawo do: 

–dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

-sprostowania(poprawiania) danych, 

-usunięcia danych, 

-ograniczenia przetwarzania danych, 

-wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem do Organu Nadzorczego- UODO, 

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z Przedszkolem.  

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) . Konsekwencją nie 

podania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka z Przedszkola.  
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