
Załącznik do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola 

( wypełnia osoba odbierająca wpisana  w Karcie Zgłoszenia  na dyżur na liście 
upoważnionych) 

Imię i nazwisko dziecka …….……………………………………….......  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru w/w dziecka z  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Piotra Skargi 4 

…………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………… Nr telefonu ………………….……… 

Klauzula informacyjna – RODO (osoby upoważnione do odbioru dzieci)  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: :  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2w Czechowicach-Dziedzicach, 

ul. Piotra Skargi 4, tel. 603 707 921 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl 
3. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. weryfikacji tożsamości 

/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej 

dziecko z przedszkola. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres edukacji przedszkolnej 

dziecka oraz do czasu wycofania upoważnienia do odbioru, a następnie trwale niszczone. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
………….…………………………………………………………. 
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola 

( wypełnia osoba odbierająca wpisana  w Karcie Zgłoszenia  na dyżur na liście 
upoważnionych) 

Imię i nazwisko dziecka …….……………………………………….......  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru w/w dziecka z  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Piotra Skargi 4 

…………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………… Nr telefonu ………………….……… 

Klauzula informacyjna – RODO (osoby upoważnione do odbioru dzieci)  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: :  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2w Czechowicach-Dziedzicach, 

ul. Piotra Skargi 4, tel. 603 707 921 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl 
3. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. weryfikacji tożsamości 

/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej 

dziecko z przedszkola. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres edukacji przedszkolnej 

dziecka oraz do czasu wycofania upoważnienia do odbioru, a następnie trwale niszczone. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
………….…………………………………………………………. 
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


