
 

UPOWAŻNIENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

imię i nazwisko dziecka 

w drodze z Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie  do domu i wyrażam zgodę na odbiór 

dziecka przez następujące osoby: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

6. ………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                      stopień pokrewieństwa                 czytelny podpis osoby upoważnionej 
 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie w celu umożliwienia im odbioru 

dziecka z przedszkola oraz zapoznała się z klauzulą  informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Łuków, ……………………….                          ……………………………………………… 
                czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z obowiązującym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Skrzyszewska – pełniąca obowiązki dyrektor 

Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie, tel. 25  798 32 21, e-mail p4@um.lukow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Stefanowicz, tel. 25  798 32 21, e-mail p4@um.lukow.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie zleconych obowiązków oraz zadań własnych 

przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie oraz w zależności od 

kategorii Urząd Miasta Łuków, szkoły rejonowe oraz instytucje do tego upoważnione. 

5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane są przechowywane zgodnie z określoną kategorią archiwalną. 

7. Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, 

sprostowania, usunięcia oraz dokonywania innych operacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego 

8. Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych. 

9. Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości 

wykonywania zadań i obowiązków przedszkola oraz rozpatrywania spraw. 
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