
 

Łódź, dnia …………………………… 

  
……………………………………………………………… 
           (imię i nazwisko rodzica) 
  

……………………………………………………………… 
                  (adres) 

  
 

UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią  

 

Upoważniam córkę – syna ………………………………………………………………………………………… w wieku ……………..……  

do codziennego/okresowego/jednorazowego odbierania z Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi 

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

                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

  

w okresie od ………………………………………… do…………………………………………. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie moich dzieci,  

na skutek wszelkich zdarzeń wynikających z niniejszego upoważnienia.  

 

 

 

................................................................. 

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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), dalej „RODO”, niniejszym 

informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dziecka jest 

Fundacja Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@familijny.pl albo pisemnie na 

adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku opiekuńczego względem wychowanka placówki  

na podstawie wyrażonej zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, 

uczestniczącym  

w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, 

udostępniającym systemy informatyczne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego).  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres korzystania przez dziecko z usług placówki 

oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  

b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odbioru dziecka przez osoby upoważnione. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania 

mailto:iod@familijny.pl

