
Lubzina, dn. ……………20…   r. 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka: 

  

…………………..……………………………………………………………………………… 
NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA                                                    GRUPA  

 

 

W roku szkolnym  20.… /20..… 

  

NAZWISKO I IMIĘ 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

NR DOWODU 

OSOBISTEGO 
NR TELEFONU 

      

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej 

NAZWISKO I IMIĘ 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

NR DOWODU 

OSOBISTEGO 
NR TELEFONU 

      

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej 

NAZWISKO I IMIĘ 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

NR DOWODU 

OSOBISTEGO 
NR TELEFONU 

      

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej 

NAZWISKO I IMIĘ 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

NR DOWODU 

OSOBISTEGO 
NR TELEFONU 

      

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej 

 

 

Równocześnie jestem świadomy(a), że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną,  

za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 
                                                                   PODPIS RODZICÓW 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO, informuję, że:  

 

I. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

w Lubzinie, 39-102 Lubzina 188, /17/22 12 128 zs_lubzina@op.pl której 

przedstawicielem jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu 

bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora. 

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia odbioru dziecka przez inną 

osobę niż rodzic/opiekun prawny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 68 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

IV. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Lubzinie 

 

V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

VI. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia danego roku szkolnego, na które 

upoważnienie zostało nadane. 

 

VII. Osobom upoważnionym do odbioru dziecka przysługuje prawo: 

 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO, 

 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO. 

 sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO 

 

VIII. Nadto osoba upoważniona do odbioru dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

 

IX. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek 

upoważnienia do odbioru dziecka. Fakt ich nie podania skutkować będzie 

niemożliwością nadania upoważnienia do odbioru dziecka. 

X. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


