UPOWAZNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻYRARDOWIE
ROK SZKOLNY 2020/2021
Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………

UPOWAŻNIENIE
do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie, przy ul. Parkingowej 32 w roku szkolnym 2020/2021
upoważniam/my następujące osoby:

1..........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

2........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

3.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

4.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na załączonym załączniku nr 1 do niniejszego upoważnienia.

Żyrardów, dnia ……..………………………

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

………………….………………..…………………………

…………..…………………………..…………………………

Załącznik nr 1
do upoważnienia do odbioru
dziecka z przedszkola
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osoby upoważnionej przez rodzica
do odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola Nr 2
1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola
………………………………………………………………………………………..……………………………................................................
Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola
………………………………………………………………………………………..……………………………................................................
Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola
………………………………………………………………………………………..……………………………................................................
Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola
………………………………………………………………………………………..……………………………................................................
Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie:
 art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016r., Nr 119, s.1) zwanego w skrócie „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Miejskie Przedszkole Nr 2 z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 32, reprezentowane przez
dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Pani Joanna Trusińska, z którą można się skontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej joanna.trusinska@inbase.pl lub telefonicznie 22 350 01 40.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka z
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt a,c;
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 30 września 2021r;
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości odbioru dziecka przez Panią/Pana z Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Żyrardowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu
osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r, zwanego dalej RODO.
1. ………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

2. ………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

3. ………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

4. ………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

