Upoważnienie do odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola nr 65
w Zespole Szkolno- Przedszkolnego nr 12 w Katowicach
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię dziecka, data i miejsce urodzenia)

Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………………………………

Upoważniam:
1. ………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od chwili jego odbioru z Miejskiego Przedszkola nr 65 w Katowicach przy
ul. Ciesielskiej 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przez wskazaną wyżej osobę.

Katowice, dnia ………………………. r.

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

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki
Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru
dziecka z Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Zespole Szkolno –
Prrzedszkolnym nr 12 w Katowicach

KLUZULA INFORMACYJNA
Podstawa prawna:
Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), a po 25
maja 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informuję, że:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 65 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12
w Katowicach, mieszczące się przy ul .Ciesielskiej 1, zwane dalej Przedszkolem;
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu identyfikacji Pani /Pana osoby przy odbiorze dziecka z Przedszkola
i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawienia danych osobowych. Ponadto
przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Podanie Miejskiemu Przedszkolu nr 65 w Katowicach danych osobowych jest dobrowolne;
Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania;
Przysługuje Pani/Panu prowo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochtrony Danych Osobowych,
po 25 maja 2018 r.
Inspektorem ds. ochony Danych jest Pani Agata Gabłońska, mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32/606-13-23.

………………...……………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

