UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
(wyłącznie osoby o pełnej zdolności prawnej)
Niniejszym upoważniam niżej wskazane osoby do odbioru mojego dziecka ………………………….
z Przedszkola nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu, pl. Niezłomnych 1A (zwanego dalej Przedszkolem)
Lp.

Imię i nazwisko

Oznaczenie dokumentu tożsamości

1.
2.
3.

Warunkiem odebrania dziecka z przedszkola jest okazanie się przez osobę upoważnioną dokumentem tożsamości, który
został wskazany powyżej.
Upoważnienie ważne jest od _________________do __________________ lub do jego pisemnego odwołania.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku odebrania dziecka przez ww. osobę, Przedszkole zwolnione jest od
odpowiedzialności za dziecko od momentu jego odebrania.
Zobowiązuję się do przekazania upoważnionym osobom informacji o przekazaniu ich danych osobowych Przedszkolu,
zgodnie z informacją poniżej.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
DO ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu, pl. Niezłomnych
1A, 62-020 Swarzędz, prowadzona przez Publiczne Przedszkole „Jarzębinka Planty” Sp. z o.o. pl. Niezłomnych 1A, 62-020 Swarzędz
Dane te zostały podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia upoważnienia do odbioru dziecka, a następnie weryfikacji tożsamości przy
odbieraniu dziecka z Przedszkola. Podstawa prawna przetwarzania to realizacja umowy dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
3. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas na jaki udzielono upoważnienia do odbierania dziecka z
przedszkola.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazane instytucjom nadzorującym pracę Przedszkola, a także podmiotom, które świadczą na
rzecz Przedszkola usługi takie jak obsługę prawną, obsługę informatyczną, dostawców hostingu i oprogramowania, firmom
audytorskim i innym podmiotom, dla których dostęp do Pana/Pani danych może być konieczny.
5. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania Pana/Pani danych
osobowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art.
16 RODO, ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych
- w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.
Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są
przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

