OŚWIADCZENIE RODZICA W SPRAWIE
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Oświadczam, iż upoważniam do odbioru mojego dziecka
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

z Przedszkola Niepublicznego ,,Miś Uszatek” w Prabutach w roku szkolnym ………/……….
następujące osoby:
L.P.

Nazwisko i imię osoby pełnoletniej

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym mojego dziecka. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………….…………………………………………………………
data, podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

L.P.

Nazwisko i imię osoby pełnoletniej

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym mojego dziecka. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………….…………………………………………………………
data, podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

L.P.

Nazwisko i imię osoby pełnoletniej

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym mojego dziecka. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………….…………………………………………………………
data, podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Klauzula o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie przedszkola w zakładce „do pobrania” oraz w
siedzibie przedszkola.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę.
…………….……………………………………………
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

