……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka / grupa

……………………………………..
Miejscowość, data

Upoważnienie* do odbioru dziecka z Przedszkola Nr 186
Oświadczam, iż upoważniam do odbioru z Przedszkola Nr 186 mojego dziecka
…………………………….......................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
przez niżej wymienione osoby w roku szkolnym 2019/2020 oraz oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu pod opieką niżej wymienionych osób.
Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
1..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
(nr telefonu)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Przedszkole Nr 186 w zakresie: imię, nazwisko, numer dowodu, numer telefonu, w celu wskazania mnie jako osoby
właściwej do odbierania w/w dziecka.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/a z klauzulą obowiązku informacyjnego przetwarzania danych osobowych osoby
upoważnionej do odbierania dzieci z placówki.
Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………

2..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
(nr telefonu)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Przedszkole Nr 186 w zakresie: imię, nazwisko, numer dowodu, numer telefonu, w celu wskazania mnie jako osoby
właściwej do odbierania w/w dziecka.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/a z klauzulą obowiązku informacyjnego przetwarzania danych osobowych osoby
upoważnionej do odbierania dzieci z placówki.
Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………

3..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
(nr telefonu)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Przedszkole Nr 186 w zakresie: imię, nazwisko, numer dowodu, numer telefonu, w celu wskazania mnie jako osoby
właściwej do odbierania w/w dziecka.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/a z klauzulą obowiązku informacyjnego przetwarzania danych osobowych osoby
upoważnionej do odbierania dzieci z placówki.
Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………

4..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
(nr telefonu)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Przedszkole Nr 186 w zakresie: imię, nazwisko, numer dowodu, numer telefonu, w celu wskazania mnie jako osoby
właściwej do odbierania w/w dziecka.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/a z klauzulą obowiązku informacyjnego przetwarzania danych osobowych osoby
upoważnionej do odbierania dzieci z placówki.
Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………

1.………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………….
(data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
*Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób (np. pełnoletniego rodzeństwa, babć, sąsiadki).
Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia.

