
Upoważnienie do odbioru dziecka  
z Samorządowego Przedszkola Nr 148 w Krakowie 

 
Ja niżej podpisany/a: 

 

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

 

upoważniam w roku szkolnym 2021/2022 do odbioru mojego dziecka: 
 
 

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

Panią/Pana: 
 
 

/Proszę wypełnid c z y t e l n i e / 
 
 

…………………………………………               ……………………. 
                       (imię, nazwisko upoważnionego)

                                      
(stopieo pokrewieostwa) 

 

…………………………………………               …………………….
 

                           (numer telefonu)                                                       (nr i seria dowodu osobistego) 

 
Biorę pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo mojego dziecka od 
momentu jego odbioru przez powyżej wskazaną osobę. 
 
 
………………………………………          
           (data, czytelny podpis ojca/matki/opiekuna prawnego)        

 

Numery telefonów: 

 

Komórka…………………..                                 Stacjonarny………………………. 

…………………………… …………………………… 
Imię i nazwisko  miejscowośd i data 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole Nr 148  
os. Tysiąclecia 37, 31 – 610 Kraków. 
Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu, numer i seria dowodu 
osobistego będą przetwarzane przez nas w celu  ewidencji osób uprawnionych do 
odbioru dzieci 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym 
celu i zakresie. 
 
………………. Kraków, ..................... r.      (Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 
 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofad niniejszą zgodę, przy czym jej 
wycofanie nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego. 
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości odebrania dziecka z 

Przedszkola. 
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 

ust. 2 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej 
zgody. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Sarego 4, 31-047 
Kraków, adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl  
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie 
zrozumiała. 
 
………………. Kraków, ..................... r.      (Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 
 

mailto:inspektor2@mjo.krakow.pl

