UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Przedszkola Nr 286 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że w roku
szkolnym 2018/2019
będziemy osobiście
odbierać dziecko
z przedszkola

………………………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego
nr dowodu osobistego - wydany przez
nr telefonu
………………………………………………………..…………..…………………………………………………..………………………………………………………..……………….
imię i nazwisko ojca opiekuna prawnego
nr dowodu osobistego - wydany przez
nr telefonu
1.………………………………………………………….………………………...…………………………………………………….…………………………………………………………
imię i nazwisko,

Upoważniam w roku
szkolnym 2018/2019
do odbioru z przedszkola
mojego dziecka,
wymienione obok
pełnoletnie osoby (poza
rodzicami / opiekunami
prawnymi)

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie informacyjnej w celach
związanych z odbiorem dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 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.

Data……………………………..

…………………………………………………….. czytelny podpis osoby odbierającej

2.…………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko,

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie informacyjnej w celach
związanych z odbiorem dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 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.

Data……………………………..

…………………………………………………….. czytelny podpis osoby odbierającej

3.……………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………………………..…………………………………
imię i nazwisko,
stopień pokrewieństwa
nr dowodu osobistego
nr telefonu
Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie informacyjnej w celach
związanych z odbiorem dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 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.

Data……………………………..

…………………………………………………….. czytelny podpis osoby

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.
Warszawa, dnia ..........................
................................
...........................
czytelny podpis matki

czytelny podpis ojca

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że
administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 286 w Warszawie, ul. Mandarynki 1, który na podstawie art. 6
ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym. Każdej
osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych
są Instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy to jest niezbędne do realizacji zadań statutowych oraz zadań publicznych .
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do
państw trzecich.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu
nadzorczego. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie
zebrane dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów będzie się odbywać w porozumieniu z Archiwum Państwowym. Dane osobowe podlegają ochronie
zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

