
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

z  Przedszkola  nr ……………………………… przez  osoby  niebędące  Rodzicami/prawnymi
opiekunami dziecka w okresie korzystania przez nie z usług placo� wki

……………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodzico� w/opiekuno� w prawnych

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Nr i seria dowodu 
osobistego

Telefon kontaktowy* Podpis - zgoda osoby 
upowaz&nionej na 
przetwarzanie danych 
osobowych**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*  Podanie  numeru  jest  dobrowolne,  placo� wka  moz&e  wykorzystac�  numer  do  kontaktu  z  osobą
upowaz&nioną tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dziecku zagraz&a niebezpieczen� stwo, a kontakt z rodzicami
jest niemoz& liwy lub w sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny nie wstawił się po odbio� r dziecka w godzinach
pracy  przedszkola.  Rodzic  jest  zobligowany  do  uzgodnienia  z osobami  upowaz&nionymi  dobrowolnos�c�
podania nr telefonu oraz poinformowanie w/w o moz& liwos�ci  kontaktu placo� wki we wskazanych wyz&ej
przypadkach.

**Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r.
poz.  922  ze  zm.),  a  od  25  maja  2018  r.  w  myśl  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  (Dz.U.UE.L.2016.119.1  z  dnia
2016.05.04  ze  zm.)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  realizacji
upoważnienia do odbioru dziecka w przedszkolu, do którego rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek na
dyżur wakacyjny. Administratorem Danych jest wybrane przez rodziców dziecka we wniosku Przedszkole.
Rodzic  poinformuje  Państwa  o  nazwie  i  adresie  siedziby  przedszkola.  Dane  podaję  dobrowolnie,  jestem
świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, od 25 maja dodatkowo
przysługuje  mi  prawo  do  cofnięcia  zgody  oraz  usunięcia  moich  danych  osobowych  co  skutkuje  utratą
upoważnienia do odbioru dziecka, ponadto przysługuje mi prawo do ograniczenia przetwarzania. Wybrane
przedszkole  zamieści  na  swojej  stronie  internetowej  pełny  obowiązek  informacyjny  zgodny  z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych od 25 maja 2018 r.

do odbioru naszego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)



 Kaz&da zmiana dotycząca oso� b upowaz&nionych do odbioru dziecka wymaga 
odrębnego pisemnego upowaz&nienia

 W razie braku dopełnienia ww. formalnos�ci lub przy podejrzeniu, iz&  osoba 
odbierająca jest pod wpływem alkoholu/s�rodko� w odurzających, przyjmujemy do
wiadomos�ci, iz&  nasze dziecko nie zostanie wydane

 Przy odbiorze dziecka przez wskazane osoby upowaz&nione opiekun moz&e z&ądac� 
okazania dowodu osobistego

.

Os�wiadczamy, z&e bierzemy na siebie pełną odpowiedzialnos�c� prawną za bezpieczen� stwo
odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placo� wki przez wskazaną powyz&ej, 
upowaz&nioną przez nas osobę.

Jasło, dn. ……………………………………………….

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

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych


