Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej

imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego

Ja niżej podpisana / y upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………………
z przedszkola w okresie ……………………………………. przez następujące osoby:
1.
imię i nazwisko osoby upoważnionej

2.
imię i nazwisko osoby upoważnionej

3.
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w załączonym oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili
jego odbioru z przedszkola przez wskazane wyżej osoby.

Data

czytelny podpis matki / opiekunki prawnej

czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola
…………………………………………..….
Imię i nazwisko dziecka
imię i nazwisko osoby upoważnionej

seria i numer dowodu osobistego

nr telefonu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu przez
Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie w celu realizacji upoważnienia do odbioru
dziecka z przedszkola.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 376 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie, ul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa, zwane dalej „Administratorem”.
2.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres
p376@edu.um.warszawa.pl.
3.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka
z przedszkola tj. weryfikacji tożsamości / identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola.
4.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na
podstawie przepisów prawa.
5.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2020/2021 lub do
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji upoważnienia do odbioru
dziecka z przedszkola.
6.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a)
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b)
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości
na adres p376@edu.um.warszawa.pl ,
c)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu,
o którym mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości odbioru dziecka
z przedszkola.
data i czytelny podpis osoby upoważnionej

