
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

Miejskie Przedszkole NR 76 w Katowicach ul. Kołobrzeska 
Przy Zespole   Szkolno – Przedszkolnym  Nr 14 w Katowicach

…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka )

My niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

UPOWAŻNIAMY:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego Nr telefonu

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

z Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach  przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 14 w Katowicach 
w okresie      od………………………..20…...do………………………20  …...r

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w chwili jego
odebrania z Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 20a  przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym Nr 14  przez wskazaną wyżej osobę.

Katowice, dnia…………………………..                                  ……………………………………………………..
                                                                                                         czytelny podpis matki /ojca /opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 76 w Katowicach przy ul. Kołobrzeska 20a przy Zespole  -Szkolno –

Przedszkolnym  Nr  14  w  Katowicach  reprezentowany  w  osobie  dyrektora  mgr   Aurelię  Tomaszewską   tel  32  252  34  48  e  -mail

mp76katowice@.onet.pl

2) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w  Katowicach: e – mail; jod@jednostki.cuw.katowice.pl ,
nr tel:32 606 13 23
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia  Panu/ Pani odbioru dziecka z  Miejskiego  Przedszkola nr 76  w Katowicach ul.
Kołobrzeska  20a  przy  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  Nr  14  w  Katowicach.  W przypadku  nie  podania  danych  odebranie  dziecka  będzie
niemożliwe, dane zostały przekazane administratorowi  przez z rodzica/opiekuna prawnego tj zgłoszenia Pana/Pani do odbioru dziecka z przedszkola.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez osoby do tego upoważnione i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
7) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały
zebrane;
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak nie później
niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na piśmie;
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Katowice, dnia …………………………..                                                ……………………………  
                                                                                                                   Podpis osoby upoważnionej

mailto:jod@jednostki.cuw.katowice.pl

