
 

    
(miejscowość i data) 

Oświadczenie 

do odbioru z przedszkola          
(Imię i nazwisko dziecka) 

upoważniam/y następujące osoby: 
 
1.  
 
             
Imię i nazwisko matki/ miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

prawnego opiekuna 

 

 
2. 
 
             
Imię i nazwisko ojca/  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

prawnego opiekuna 

 
3. 
 
             
Imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 
4. 
 
             
Imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 
5. 
 
             
Imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo przyprowadzonego dziecka do 
sali zajęć oraz odbieranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną 
przez nas osobę. 

 
     

imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 

 

Oświadczamy, że żadne z rodziców/opiekunów nie ma ograniczonych (ani odebranych)  
praw rodzicielskich.  
Jeżeli prawa rodzicielskie są ograniczenie bądź odebrane do wniosku należy dołączyć 
orzeczenie sądu.  

 
 

     
imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 

  



 

Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy 

Chotomskiej z siedzibą w  Szubinie 

2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 

adresu e-mail pawel.wawrzyniak@interia.com ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celu umożliwieniu 

Pani/Panu odbiór dziecka, zgodnie z przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna. 

4)   Odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione organy na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie upoważniające do odbioru 

dziecka z przedszkola 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznego profilowaniu. 

mailto:pawel.wawrzyniak@interia.com

