
 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
przez osoby niebędące Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w okresie korzystania przez nie z usług placówki 

 

 
Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIE 
 
do odbioru dziecka ………………………………………………………………….……....…………………………………………………….. 
                                                                                                      imię i nazwisko dziecka 

 
z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w roku 

szkolnym 20...../20..... upoważniam/my następujące  osoby: 
 
 
1 ............................................................................................................................................................. ........................ 
 Imię i nazwisko              
                
2 ........................................................................................................................................................... .......................... 
 Imię i nazwisko              
 
3 .................................................................................................................................................................................... 
 Imię i nazwisko              
 
4 .................................................................................................................................................................................... 
 Imię i nazwisko              
 
 
 Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia 
 

 Każda zmiana dotycząca osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego pisemnego 
upoważnienia   

 
 W razie braku dopełnienia ww. formalności lub przy podejrzeniu, iż osoba odbierająca jest pod wpływem 

alkoholu/środków odurzających, przyjmujemy do wiadomości, iż nasze dziecko nie zostanie wydane  
 

 Przy odbiorze dziecka przez wskazane osoby upoważnione opiekun może żądać okazania dowodu 
osobistego  

  
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 
od momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę 
 
 
Chrzanów, dnia ……..……………………… 
 
                                                                 
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                               czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
 
 
………………….………………..…………………………                     …………..…………………………..………………………… 

 



 Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola 
 

 

 
Ja niżej podpisany ……………………………………............…………………...................................................................………. 
                                                                  imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola 
 

 
Seria i nr dowodu osobistego ………………….………………………………Nr telefonu …………………………………................... 
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów na potrzeby 
udokumentowania zgody na odbiór dziecka: 
 

……….………….......………………………………………….............................................................z oddziału przedszkolnego. 
                                 ( imię nazwisko dziecka  ) 

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.               

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów 

ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

baranowskaodo@gmail.com  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zgody na odbiór dziecka z oddziału przedszkolnego. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z okresem kształcenia dziecka w oddziale przedszkolnym. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania przedmiotowych danych 

osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. 

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

                      ( czytelny podpis składającego oświadczenie) 

mailto:baranowskaodo@gmail.com

