
  Biała Podlaska, ……..…………….……… 

 

……………………………….……………………..       

     imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

……………………………….…………………….. 

 

……………………………….…………………….. 

          adres rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

Upoważnienie odbierania dziecka/dzieci  

z Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Marii Kownackiej 

w Białej Podlaskiej 

 

 

 

 

Do odbioru dziecka ………………….………………….…………….………………………………..  

           (imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
 

w okresie od ………………......………... do ……………………….….. upoważniam: 

 
 

Pana/Panią ……………….……………….………    ……………….……..      ………………..... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)            (nr dowodu osobistego)       (numer telefonu)   

   

Pana/Panią ……………….……………….………    ……………….……..      ………………..... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)            (nr dowodu osobistego)       (numer telefonu)   

   

Pana/Panią ……………….……………….………    ……………….……..      ………………..... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)            (nr dowodu osobistego)       (numer telefonu)   

   

Pana/Panią ……………….……………….………    ……………….……..      ………………..... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)            (nr dowodu osobistego)       (numer telefonu)   

   

 

 

 

       …………….……...…………………….. 
        (podpis rodzica /opiekuna prawnego) 



 

Oświadczenie osoby upoważnionej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji 

upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Marii Kownackiej  w 

Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 19C,  21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 64 16; 83 341 64 17. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola a 

podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Podanie danych jest wymogiem umownym, jeśli nie 

wyrazisz zgody nie będziesz mógł odbierać dziecka z przedszkola.  

Twoje prawa 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pamiętaj, że nie zawsze będzie 

możliwa realizacja każdego z tych praw.   

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ważności upoważnienia lub do czasu wycofania 

Twojej zgody.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 

mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl 

Inne informacje 

Dane osobowe możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i 

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie. Danych nie 

przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu.  

 

……………………………………………………….. 

   (data i podpis osoby upoważnionej) 


