
………………………………………... 
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

……………………………………….. 
(nr telefonu matki/opiekuna prawnego) 

………………………………………… 
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

………………………………………... 
(nr telefonu ojca/opiekuna prawnego) 

   
Upoważnienie do odbioru dziecka z Oddziałów Przedszkolnych

W Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach-Bojkowie 

 
 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………… 

     (imię i nazwisko dziecka) 

uczęszczającego do  Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach-
Bojkowie następujące osoby: 
 
 

Lp
. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień 
pokrewieństwa 

Telefon 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 Upoważnienie jest ważne od 01.09.2021 do 31.08.2022. 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili jego obioru z placówki przez wskazaną wyżej osobę.  

 

………….…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

………….……………………………………... 
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) 

………………………………………………… 
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 



 

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka z 
przedszkola

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

 
Na  podstawie  art.  14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (dalej  RODO),  informujemy  o  zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. 
Spacerowa 6, 44-141 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: 
sekretariat@sp8.gliwice.eu

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za 
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

Dane  w  postaci  imienia,  nazwiska,  nr  i  seria  dowodu  osobistego,  nr  telefonu,  pozyskaliśmy  od
rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
Przetwarzanie tych danych będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku
przy jego odbiorze z Przedszkola przez osobę upoważnioną. 
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania upoważnienia, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści  danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania;
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Inne informacje:

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
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