
 
 
Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego……………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego……………………………………………………………………… 

 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

do odbioru dziecka........................................................................................... 
                                               nazwisko i imię dziecka 
 

z Przedszkola nr 3 w Zespole Przedszkolnym  w Tomaszowie Mazowieckim, 
przy ul. Kombatantów 5 w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam/my następujące osoby: 
 
 

1. …...................................................................................................................  
                                          imię  i nazwisko/adres zamieszkania/ nr dowodu osobistego/ nr telefonu 

 

 …................................................................................................... ................... 
 
2. …...................................................................................................................  
                                          imię  i nazwisko/adres zamieszkania/ nr dowodu osobistego/ nr telefonu 

 

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

 

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

czytelny podpis matki / prawnej opiekunki / 
 
      

........................................................ 
czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna / 
 
 

      
Tomaszów Maz., dnia ................................... 
 
 
 
 
 
 

 W załączeniu Załącznik nr 1 

 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Przedszkolny 

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 103A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - 

reprezentowany przez Dyrektora, 

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim można 

skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@tomaszow-maz.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa – sprawdzenie tożsamości 

osób odbierających dzieci z przedszkola, 

4) Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej, 

5) Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie 

niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania 

tych danych) 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, w 

jakim zostały zebrane, 

9) Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 
 

 


