
                           Gliwice, dn. …………………… 
 
.................................................................................  
Nazwisko i imię matki /prawnego opiekuna dziecka  
 
..................................................................................  
Nazwisko i imię ojca /prawnego opiekuna dziecka 
 
 
  

Upoważnienie 
 

Upoważniam/y do odbioru z przedszkola mojego/naszego dziecka:  
 
.....................................................................................................................................................  
                                                           imię i nazwisko dziecka  
 
Panią/Pana:.................................................................................................................................  
                                                   imię i nazwisko osoby upoważnionej  
 
legitymującą/ym się dowodem osobistym ……………………………………………………….. 
                                                                               numer i seria 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
 

Ponadto zobowiązujemy się dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną          
przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami 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 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych              
osobowych 

 
 
 
 

                                                     ....................................      ………………………  
podpis matki  podpis ojca  
 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:  

◻ imię  i nazwisko 

◻ seria i numer dowodu  

przez: Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach, ul. Kilińskiego 1 

w celu odbierania dziecka ………………………….……………………. z przedszkola w roku         
szkolnym ………….... 

……………………….………………….………………………….. 

 Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny       
nr 1 w Gliwicach, ul. Kilińskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
• Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych: 

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe,  

a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw. 
• Zgoda osoby, której dane dotyczą.  

• Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją               
Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie             
archiwalnym i archiwach.  

• Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody  
lub zgodnie z pkt 3.  

• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich             
poprawiania.  

• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych  
na podstawie przepisów prawa.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa           
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Przysługuje Pani / Panu prawo do: 
- sprostowania swoich danych, 
- usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której 

dotyczą, 
- sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, 

której dane dotyczą. 
• Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś             

podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie             
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na          
przetwarzanie danych osobowych.  

• Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Małgorzata Kaczorowska (e-mail         
iod@zsp1gliwice.pl) 

 

                                         Potwierdzenie zapoznania się z informacją 

             ………………………………………………… 

          Data, miejsce i podpis 

mailto:iod@zsp1gliwice.pl

