Oświadczenie - Upoważnienie do odbioru dziecka
z Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

Nazwisko i imię dziecka

Nazwisko i imię matki/opiekunki dziecka------------ Numer dowodu osobistego
Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka-------------- Numer dowodu osobistego

Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:
...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
miejsce zamieszkania
nr dowodu osobistego
nr telefonu
do odebrania naszego dziecka z Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy
ul. Nowolipie 31a
stale w okresie od

do

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas
osobę.
Warszawa dnia ………………………..…..
.......................................................................
(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki)

..................................................................
(czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w
Warszawie przy ul. Nowolipie 31a, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
2. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji
osoby odbierającej dziecko z przedszkola
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez
okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie trwale niszczone.
4. Przysługuje Pani (u) 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 z przedszkola.
5. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Przedszkole 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, udzieloną w
dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej
dziecko z Podpis osoby, której dane dotyczą.
6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a)
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w
zgodności z art. 77 RODO.
Warszawa dnia …………
..................................................................
(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki)

........................................................
(czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

Warszawa dnia …………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

