Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………………….…………….…

Dane rodziców/opiekunów
L.p.
Imię i nazwisko

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu

1.
2.

UPOWAŻNIENIE
Upoważniamy następujące osoby do odbierania naszego dziecka
z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie
L.p.

Imię i nazwisko

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu
(dobrowolne)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upoważnienie obowiązuje w okresie roku szkolnego 2021/2022
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. Ponadto
zobowiązujemy się poinformować upoważnione osoby o przyjętych w Przedszkolu zasadach
bezpiecznego odbierania i powierzania dzieci (Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie wywieszona jest na tablicy informacyjnej oraz
umieszczona na stronie internetowej Przedszkola: www.przedszkolesleza.pl )
Jednocześnie zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać wychowawcy fakt niezaplanowanych zmian
dotyczących powierzenia opieki nad dzieckiem w celu odbioru z Przedszkola.
Oświadczamy, że każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i zapoznana została z
klauzulą informacyjną osób upoważnionych do odbioru dzieci dołączoną do Upoważnienia ( Klauzula
informacyjna wywieszona jest na tablicy informacyjnej oraz umieszczona na stronie internetowej
Przedszkola w zakładce RODO)
Ślęza, dnia ……..…………
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego
………………….………………..………………

czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
………………..………..…………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
osoby upoważnionej do odbioru dzieci
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole Samorządowe w
Ślęzie z siedzibą w Ślęzie, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce,
2. W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie powołany został Inspektor Ochrony Danych:
Monika Kruczek, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres email:
iodps@przedszkolesleza.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do
zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji tożsamości podczas odbioru dzieci
przez osoby do tego upoważnione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane przez okres trwania
edukacji lub do wycofania upoważnienia,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od Rodzica / prawnego opiekuna w
związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie.

