
Załącznik 1  

  
.........................................................                                        Data: ..................................                  

        Imię i Nazwisko Dziecka  

  
UPOWAŻNIENIE  

  
          Do odbioru mojego dziecka z Przedszkola nr 4 upoważniam:  

  
Lp.  Osoba upoważniona (imię i nazwisko)  

Placówka ma prawo zweryfikować tożsamość osoby 

odbierającej dziecko poprzez wgląd do dowodu osobistego.  

Podpis osoby upoważnionej  

1.       

2.      

3.      

4.   

5.   

  
 

Administratorem jest Przedszkole nr 4 we Wrocławiu ul. Słowicza 7-9, 53-320 Wrocław. Kontakt do inspektora ochrony 

danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane osobowe przetwarzamy 

w celu umożliwienia Pani/Panu odebrania dziecka ze świetlicy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie 

przez Administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Informujemy, że masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także do złożenia 

skargi na przetwarzanie danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie interesu publicznego przysługuje Ci 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. Szczegółowe informacje o 

regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na https://przedszkole4.edu.wroclaw.pl w zakładce 

dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z 

przedszkola.             
Oświadczam, że: 

1. Biorę pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z przedszkola z wyżej 

wymienionymi osobami.  

2. Otrzymałam/otrzymałem informację, iż administratorem jest Przedszkole nr 4 we Wrocławiu ul. Słowicza 7-9, 53-

320 Wrocław.  

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 

Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest realizowanie przez administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki 

i bezpieczeństwa podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Informujemy, że masz prawo do dostępu do Twoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego 

administratora, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych. W przypadku danych przetwarzanych na 

podstawie interesu publicznego przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

przez Administratora. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w sekretariacie oraz na 

https://przedszkole4.edu.wroclaw.pl.    

  
 
..................................................                                                              ..................................................  
       Imię i Nazwisko Matki                                                                                                      Imię i Nazwisko Ojca  

..................................................                                                               ..................................................  
                     Podpis                                                                                                     Podpis  
  

Upoważnienie ważne na rok szkolny: ......................................  
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