
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Ja niżej podpisany:
…………………………………………………………………………………………………………
                                                    imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka : 
………………………………………………..……………………………………………………..
z oddziału przedszkolnego w ZSO  im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

lp. Imię i nazwisko 
( ewentualnie stopień pokrewieństwa)

Seria i nr dokumentu
potwierdzającego

tożsamość

Telefon kontaktowy

* Prosimy o wypisanie wszystkich osób odbierających dziecko, gdyż upoważnienia telefoniczne 
nie będą respektowane.

Jednocześnie oświadczam, że:
• biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odbioru z 

przedszkola przez jedną z ww. osób;
• każda z ww. osób podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych

osobowych przez szkołę, co zostało udokumentowane oświadczeniami załączonymi do 
niniejszego dokumentu;  

 

                                                                                 …………………………………………………..
                                                                                        data i podpis rodzica / opiekuna prawnego



Oświadczenie osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka 
z oddziału przedszkolnego w ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

1) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZSO  im. Kazimierza 
Wielkiego w Słomnikach moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, serii i nr 
dokumentu tożsamości oraz nr telefonu kontaktowego w celu realizacji obowiązków 
prawnych związanych z działalnością wychowawczą i opiekuńczą ( upoważnienie do 
odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego).

2) Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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) zapoznałam/em się z 
treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych przez ZSO im. 
Kazimierza Wielkiego w Słomnikach w ww. celu.

( szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/indem.php/top-ochrona-danych-osobowych)
3) Zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia ww. zgody. Cofnięcie jej nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przeze mnie ww. zgody jest równoznaczne 
z brakiem możliwości odbioru dziecka na podstawie upoważnienia jego rodzica/ 
opiekuna prawnego.

 
1………………………………………………………………………………
                imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie

2 ………………………………………………………………………………
               imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie
 
3 ………………………………………………………………………………
               imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie

4 ………………………………………………………………………………
              imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie

5 ……………………………………………………………………………….
             imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie

6 ……………………………………………………………………………….
                imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie

7. ……………………………………………………………………………………………..
              imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie


