□ do umowy nr ………………………… z dnia …………………………………

Załącznik nr 1_

Upoważnienie do odbioru dziecka

Niniejszym upoważniam/y do odbioru naszego dziecka
….…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
Panią/Pana:
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
dysponującej serią i numerem dowodu osobistego:.................................... oraz nr tel: ………………
Upoważnienie jest ważne bezterminowo do czasu jego odwołania przez rodziców/opiekunów prawnych.
Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że odbiór dziecka z przedszkola może nastąpić wyłącznie
przez rodziców/opiekunów prawnych wskazanych w umowie oraz przez osobę upoważnioną niniejszym
upoważnieniem. Wszelkie inne dyspozycje w tej materii wymagają formy pisemnego upoważnienia, a
upoważnienia ustne, czy też składane telefonicznie mogą być nieuwzględniane przez pracowników
przedszkola.
…………..………………………………………………..………….
(data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Ja, ……………………………………… niżej podpisany wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru
telefonu w związku z powyższym upoważnieniem.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi odbiór
dziecka z przedszkola na podstawie wyżej zamieszczonego upoważnienia.
………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis upoważnionego)
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Załącznik nr 6_

□ do umowy nr………………………… z dnia ……………..………………….
Klauzula Informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”, niniejszym
informujemy że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole "BAJKA" Krystyna
Michalak z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra , NIP 6111754691. Z administratorem
danych osobowych można kontaktować się poprzez adres mailowy bajkaprzedszkole@wp.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

2)

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy o świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Jeleniej Górze, i/lub
działań przed jej zawarciem na etapie rekrutacji dziecka do przedszkola w związku z realizacją zadań
statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i
organizacyjnych , upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO ,
- realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów
prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie
ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3)Pani/Pana dane będą przetwarzane w odniesieniu do następujących kategorii Pani/Pana danych
osobowych tj. imienia i nazwiska oraz nr telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych,
instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego
dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty,
które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe np. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy
rachunkowe, audytowe i konsultingowe, kancelaria prawna
5) Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa
6) Przysługuje Pani/Panu prawo w stosunku do własnych danych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
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e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
7) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8) Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, lecz niewyrażenie zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwi Pani/Panu odbiór dziecka z przedszkola.
Pani/Pana dane otrzymaliśmy od………………………………………………………………..………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Upoważnienie do odbioru dziecka str. 3

