Oświadczenie o odbieraniu dziecka z Przedszkola Gminnego w Chotomowie
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola:
1.…………………………………………………………………………………………………………………………............
imię i nazwisko matki

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

2.………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko ojca

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
1.………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………...…… ……………………………………………………...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla ……………………………………………………………………………
…………………, dnia …………………………………………………………………………………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/

2.………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t .j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………… ……………………………………………………...…...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla …………………………………...…………………………………………
…………………, dnia …………………………………………………………………………………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/
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3.………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych ((t .j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………… ………………………………………………………...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla …………………………………………………………………...…………
…………………, dnia ……………………… …………………………………………...……………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/

4.………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (t .j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………… ………………………………………………………...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla ……………………………………………………………………………
…………………, dnia ……………………… ………………………………………………………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/

5.…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (t .j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………… ………………………………………………………...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla …………………………………………………...…………………………
…………………, dnia ……………………… ………………………………………...………………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/
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6.…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (t. j Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej
dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, które dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

…………………, dnia ……………………… ……………………………………………………...
miejscowość

/podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/

Cofnięcie upoważnienia dla ……………………………………………………………………………
…………………, dnia ……………………… ………………………………………………………
miejscowość

podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
…………………, dnia ……………………… ……………………………………………………….
miejscowość

podpis matki/ opiekuna prawnego

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego
Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………, dnia ……………………… ……………………………………………………….
miejscowość

podpis matki /opiekuna prawnego/

podpis ojca /opiekuna prawnego/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku zwane dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1.Administratorem danych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie reprezentowane przez Dyrektora
Przedszkola - Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, tel. 22 7722002,
e-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych za pomocą adresu e – mail: iod@przedszkolechotomow.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe na podstawie zgody, tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji danych osób odbierających dzieci.
5. Dostęp do Pani/Pana ,dzieci/dziecka danych osobowych mogą mieć:
1)

upoważnieni pracownicy Przedszkola Gminnego w Chotomowie,

2)
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie,
3)

podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
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Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich
jedynie do zapewnienia danej usługi.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności upoważnienia do odbierania dziecka/dzieci
z przedszkola lub do czasu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1) Prawo dostępu do danych osobowych
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).
W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane.
2) Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane
do państw trzecich.
9. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej
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