
Katowice, dnia 01.09.2020r.  
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 55 W KATOWICACH 

Czytelne imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych:  

Mama/opiekun prawny: …………………………  Tata/opiekun prawny: ………………………… 

Upoważniam: 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej pokrewieństwo) 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej pokrewieństwo) 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, pokrewieństwo) 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej i seria i numer dowodu osobistego, pokrewieństwo) 
 
Oświadczam, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego 
odbioru z Miejskiego Przedszkola Nr  55 w Katowicach przy ul. Szeptyckiego 3, przez wskazaną wyżej osobę. 
 
 

……………………………………………………… 
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

_____________________________________________________________________ 
            Oświadczenie OSOBY UPOWAŻNIONEJ do odbioru dziecka z przedszkola 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola 
Nr 55 w Katowicach przy ul. Szeptyckiego 3. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, mieszczące się przy ul. 
Paderewskiego 46,  40-282 Katowice, e-mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl; 

2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz promocji Miejskiego 
Przedszkola Nr 55 w Katowicach i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto 
przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

4. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne; 
5. Zgoda obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu; 
6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
7. Dyrektor Zespołu Szkół i placówek nr 1 wyznaczył inspektora ochrony danych,  

z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod.pkaczmarczyk@cuw.katowice.pl 

 
 
 

1. ……….…......……… 2. ……………..…… 3. ………....………… 4. …………..…..……… 
(podpisy osób upoważnionych do odbioru) 


