
…………………………………, dnia……………..

…………………………………………………… ……………………………………………………
                         (imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki)         (imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Oświadczamy, iż upoważniamy do odbioru naszego dziecka …………………………………………………
z Miejskiego Przedszkola nr 97, ul. Wiślana 9, 40-219 Katowice 

przez cały okres uczęszczania dziecka do tejże placówki następujące osoby:

1. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

2. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

3. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

4. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

5. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….



6. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

7. ……………………………………………………, 
         (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zamieszkałego/zamieszkałą.....................................................................................................................,
                                                   (pełen adres zamieszkania)
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
wydanym przez …………………………………………., ważnym do dnia ………………………….

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili
jego odbioru z placówki przez wskazane wyżej osoby.
Potwierdzamy, że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby wyraziły
zgodę  na  przetwarzanie  podanych  w  formularzu  danych  osobowych  w  celu  związanym  z  realizacją
procedury bezpiecznego odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach i zostały zapoznane
z zasadami przetwarzania ich danych. Mamy świadomość, że podanie powyższych danych jest konieczne
dla określonych w niniejszym upoważnieniu czynności.

Jednocześnie  upoważniamy  do  pozyskiwania  informacji  o  dziecku,  w  razie  niedostępności  rodzica,
następujące osoby (należy wpisać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej):

1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, ul. Wiślana 9, 40-219 Katowice, zwanym

dalej Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach.
2. Pani  /Pana   dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  przez  placówkę: Miejskie  Przedszkole  nr  97  

w Katowicach zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne.
4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Wyżej  wymienione  dane  osobowe  Pani/Pana  będą  przechowywane  przez  okres  pobytu  dziecka  w  placówce  Miejskie

Przedszkole nr 97 w Katowicach.
7. Posiada Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących  osoby,  której  dane

dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane

osobowe zostaną zebrane.
……..…………………………………………………………...

  (data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)


