
 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DZIECKA 

 

 

 

Do odbioru dziecka  

 

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

imię i nazwisko dziecka                       data urodzenia 

 

na czas edukacji w przedszkolu lub do odwołania upoważniam następujące osoby: 

 

 

 

1. ................................................................................................. ............................................. 

imię i nazwisko                nr telefonu 

 

 

………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

2. ................................................................................................. .............................................. 

imię i nazwisko                nr telefonu 

 

 

 

………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

3. ................................................................................................. .............................................. 

imię i nazwisko                nr telefonu 

 

 

 

………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

4. ................................................................................................. ............................................. 

imię i nazwisko                nr telefonu 

 

 

………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  

od momentu jego odbioru przez wskazane(ą) powyżej, upoważnione(ą) przeze mnie osoby(ę). W sytuacji 

jakichkolwiek zmian (zmiana lub odwołanie osoby upoważnionej do obioru, zmiana danych osoby upoważnionej 

do odbioru, etc.) zobowiązuję się o nich poinformować nauczyciela prowadzącego na piśmie. 

 

 

 

 

 

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

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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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 Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 

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@operator.edu.pl albo 

pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecku korzystającemu z usług 

placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. 

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 wniesienia sprzeciwu (art. 21 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. 

 

 

 

 

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

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

mailto:iod@operator.edu.pl

