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

 
OŚWIADCZENIE 

 
do odbioru dziecka ………………………………………………………………….………………………………………………… 

                                                                                     Imię i nazwisko dziecka 

 
z Przedszkola nr 85 w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 w roku szkolnym 2020/2021 

upoważniam/my następujące  osoby: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
                    Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

 

2. ………………………………………………………………………………………………. 
                                                Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

                   Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

                   Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

                   Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

 

 

 Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę                                       

na przetwarzanie danych osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego 

oświadczenia. 

 Każda zmiana dotycząca osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego 

pisemnego upoważnienia. 

 W razie braku dopełnienia ww. formalności lub przy podejrzeniu, iż osoba odbierająca jest 

pod wpływem alkoholu/środków odurzających, przyjmujemy do wiadomości, iż nasze dziecko 

nie zostanie wydane. 

 Przy odbiorze dziecka przez wskazane osoby upoważnione opiekun może żądać okazania 

dowodu osobistego. 
.  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną powyżej, 

upoważnioną przez nas osobę. 

             Lublin, dnia ……..……………………… 

 
    czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                                      czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

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



Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO : 
1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 85 w Lublinie przy ul. Onyksowej 8,                            

które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartłomiej Maciak, ul. Jana Gilasa 3 

20-109 Lublin Tel.: 81 466 64 14; Fax.: 81 466 64 01; e-mail:   iod@lco.lublin.eu 

3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z przedszkola. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej  przez okres 

roku szkolnego 2020/2021, a następnie trwale niszczone (tj. do 31 sierpnia 2021 r.). 

5. Pani (a) dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom. 
6. Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych nie będzie mógł              

Pan (i) odebrać dziecka z przedszkola. 
7. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem 

możliwości odbioru dziecka z przedszkola. 

8. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Przedszkole nr 85 w Lublinie, udzielone w dniu ……………………. w celu 

weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, 

której dane dotyczą. 

9. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności  

z art. 77 RODO. 

 

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nr dowodu 

osobistego, nr telefonu) przez administratora danych – Przedszkole nr 85 w Lublinie, 

ul. Onyksowa 8, w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka w roku 

szkolnym 2020/2021. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

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

poprawiania. 

1. ……………………………………………………………………………………….. 
                                                   Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

                           
2. ………………………………………………………………………………………………. 

                                               Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

             
3. ………………………………………………………………………………………………… 

                           Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
4. ………………………………………………………………………………………………… 

                           Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

                                      Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 


