
 

 

 
 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

 

Ja ……………..………………………………………………………………………………………………… upoważniam do odbioru z przedszkola 
                            (imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

 
mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………….……., następującą osobę: 

 

.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko/ adres zamieszkania/ seria i nr dowodu osobistego/ nr telefonu/ stopień pokrewieństwa) 

  

Jednocześnie biorę na siebie pełną  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                 (data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

Jako osoba upoważniona, potwierdzam iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część  

do upoważnienia do odbioru dziecka. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        (data i podpis osoby Upoważnionej) 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z upoważnieniem do odbioru dziecka do projektu pn. „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck” 
oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pucku, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl. 
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)(RODO) – moje dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z upoważnienia do odbioru dziecka dot. 

projektu „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”. 

4. Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – (dalej jako RODO) 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) gromadzi 

i przetwarza moje dane osobowe w celu upoważnienia do odbioru dziecka dot. projektu „Nowe przedszkola 

w Gdańsku i w Gminie Puck”. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu aż do wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów projektowych, tj. nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością 

odbioru dziecka z przedszkola dot. projektu „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

…………..…, …………………………………………………………..  
                                                                                                             (data oraz podpis składającego oświadczenie)  

 

 


