
                                                                        Dziekanów Leśny, dnia ……………………….. 
                                                                                                      
                                                                         

       
………………………………… 
Nazwisko i imię matki / opiekuna dziecka 
 
……………………………………………. 
Nazwisko i imię ojca / opiekuna dziecka 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Nasze dziecko ……………………………………………………………………………….... 

(imię i nazwisko dziecka) 
Może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez: 
 
1 ………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                               nr dowodu osobistego                               nr telefonu 
 
 
2 …………………………………………………………………………………………………............................. 
imię i nazwisko                                 nr dowodu osobistego                             nr telefonu 
 
 
3 …………………………………………………………………………………………………............................ 
imię i nazwisko                                 nr dowodu osobistego                               nr telefonu 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od momentu 
jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby.  
Osoby w/w odbierające nasze dziecko z przedszkola mają ze sobą dowód osobisty oraz pisemną zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie oświadczamy, że zostaliśmy zapoznani z 
procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 
 
 ……….………………………………                         .................................................. 
 (czytelny podpis matki)                                      (czytelny podpis ojca) 
 
 KLAUZULA  INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2 sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dz. U. U.E. P.L) 
Informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie 

Leśnym jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65,05- 092 Łomianki; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e.mail  rodoanka@gmail.com 
3. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego upoważnienia  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a  

ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizacje upoważnienia, a konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. 
5. Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
6. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia. Dane przetwarzane w celu dochodzenia 

roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 
7. Posiada Pan/Pani prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych w sytuacjach kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 



 
Dziekanów Leśny, dnia ……………………….. 

                                                                                                      
 

OŚWIADCZENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 
 Z PRZEDSZKOLA 

 
Imię i nazwisko dziecka, którego upoważnienie do odbioru z przedszkola dotyczy: 
 
………………………………………………………….. 
 
Osoby upoważnione do odbioru: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 
My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu 
odbierania przez nas dziecka 
…………………………………………….………………………………………………….…. 
      (imię i nazwisko dziecka) 
KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2 sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dz. U. U.E. P.L) 
Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie 
Leśnym jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65,05- 092 
Łomianki; 

2. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego upoważnienia  na podstawie art. 6 ust.1 lit. 
a  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizacje upoważnienia, a konsekwencją 
niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. 

4. Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

5. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia. Dane przetwarzane w celu 
dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu 
cywilnego. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych w sytuacjach kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 
Czytelne podpisy osób upoważnionych: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

 


