
Załącznik  nr  3 do  Procedury  bezpieczeństwa  wewnętrznego  w  Gminnym  Przedszkolu
Publicznym  „Bajka”we  Frydku  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

W roku szkolnym 2019/2020 upoważniam/y następujące osoby do odbioru dziecka

 …………………………………………………………………………..……………….……… 
                                                                                             imię i nazwisko dziecka, klasa

z Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku, ul. Sportowa 2, 43-227 Miedźna.

Pełnoletnie i zdrowe osoby upoważnione do odbioru dziecka:

1.............................................................................................................................................................
            imię i nazwisko                                    seria i nr dowodu osobistego

2.............................................................................................................................................................
            imię i nazwisko                                seria i nr dowodu osobistego

3.............................................................................................................................................................
            imię i nazwisko                                  seria i nr dowodu osobistego

4.............................................................................................................................................................
            imię i nazwisko                                  seria i nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Oświadczam/y, że osoby, które zostały upoważnione do odbioru dziecka, wyraziły zgodę na
przetwarzanie danych, zgodnie z 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).
Uprawnienia  osób  oraz  informacje  o  administratorze,  o  celach  i  inne  wymagane
rozporządzeniem RODO zawiera informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych –
klauzula informacyjna RODO.

………………, dnia ……..………………………

…………………………………………… ……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                              czytelny podpis ojca/opiekuna 
prawnego                               



OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE W SPOSÓB INNY
NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W trybie art. 14 ust. 1 i 2 RODO
oświadczam, że zostałem poinformowana/y o tym, że:

1. administratorem  moich  danych  jest  Dyrektor  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  „Bajka”
we Frydku, które przetwarza je zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych gppfrydek@wp.pl. 
3. przetwarzaniu  będą  podlegały  następujące  moje  dane  osobowe:  imię  i  nazwisko,  nr  dowodu

osobistego;
4. moje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby

odbierającej dziecko;
5. moje  dane  osobowe  uzyskane  zostały  od  rodzica  dziecka,  do  odbioru  którego  zostałam/em

upoważniona/y;
6. moje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, na czas

realizacji  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  tj.  jednego  roku  szkolnego,  a  następnie  trwale
niszczone;

7. moje dane osobowe nie będą powierzane innym podmiotom;
8. przysługuje  mi  prawo do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w dowolnym momencie.

Cofnięcie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem
możliwości odbioru dziecka;

9. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  wniesienia  sprzeciwu,  a  także
do przenoszenia danych;

10. podane przeze mnie dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;
11. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Czytelne podpisy osób upoważnionych:

1. …………..……………………………………………

2. ………………………………………………………..

3. ………………………………………………………..

4. ………………………………………………………..
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