
Załącznik nr 1
do Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka 

Publicznego Przedszkola Nr 8 ’PLASTUS’” w 

Garwolinie /System bezpieczeństwa/

Oświadczenie - Upoważnienie do odbioru dziecka
z Publicznego Przedszkola  Nr 8 „Plastuś”w Garwolinie 

Oświadczam,  iż  oprócz  rodziców/prawnych  opiekunów  przyprowadzać  i  odbierać 

………………………………………  z  przedszkola  mogą  -  zapewniając  dziecku  
               (imię i nazwisko dziecko)

bezpieczeństwo - niżej wymienione pełnoletnie  osoby (które ukończyły 18 rok życia); 

(proszę podać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa):

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………

Bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka 
będącego pod opieką upoważnionej przeze nas osoby.

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie  i  wyraziła  zgodę  
na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  Systemu 
Bezpieczeństwa  Publicznego  Przedszkola  Nr  8  „Plastuś”  
w Garwolinie.

…………….…………………………..
(podpisy rodziców)



Załącznik nr 2
do Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka 

Publicznego Przedszkola Nr 8 ’PLASTUS’” w 

Garwolinie /System bezpieczeństwa/

Oświadczenie - Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka
z Publicznego Przedszkola  Nr 8 „Plastuś”w Garwolinie 

Oświadczam, iż upoważniam osobę pełnoletnią (która ukończyła 18 rok życia)

Pana/Panią ……………………………………………………………………………………..
(proszę podać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa)

do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………………………
      (imię i  nazwisko dziecka)

z przedszkola w dniu ………………………………

Bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka 
będącego pod opieką upoważnionej przeze nas osoby.

Osoba  upoważniona  podała  swoje  dane  dobrowolnie  i  wyraziła  zgodę  
na  przetwarzania  danych  osobowych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  Systemu 
Bezpieczeństwa  Publicznego  Przedszkola  Nr  8  „Plastuś”  
w Garwolinie.

…………….…………………………..
(podpisy rodziców)



Załącznik nr 3

do Systemu Bezpieczeństwa 

 Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” w 

Garwolinie

Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych osoby trzeciej do odbioru dziecka

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, iż zgadzam się / nie zgadzam się na 

przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych za moją zgodą przez 

Rodzica/Opiekuna w związku z Upoważnieniem do odbioru dziecka
z Publicznego Przedszkola  Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie 

w odniesieniu do dziecka …………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

• w zakresie związanym ze wskazaniem danych osób upoważnionych do odbioru w/w dziecka z 

Przedszkola, 

• w zakresie kategorii danych osobowych: imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, 

stopnia pokrewieństwa

• w  celu  wpisania  na  listę  osób  uprawnionych  do  odbioru  dziecka  ze  wskazanej  powyżej 

placówki  przedszkolnej  oraz  wydania  mi  dziecka,  na  podstawie  pełnomocnictwa 

rodzica/opiekuna, w wykonaniu umowy o świadczenie usług, 

• przez Administratora danych osobowych – Dyrektora przedszkola. 

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

miejscowość i data czytelne imię i nazwisko 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 
W kaz
dej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie to może być wykonane 
drogą mailową na adres pp8garwolin@o2.pl lub drogą pisemną na adres: Publiczne Przedszkole 
Nr 8 „Plastus” w Garwolinie, Żołnierzy II Armii W.P. 30, 08-400 Garwolin. 
Cofnięcie  zgody  będzie  skutkować  wykreśleniem  Pani/Pana  z  listy  osób  upoważnionych  do 
odbioru dziecka i uniemożliwi wydawanie Pani/Panu dziecka przez Przedszkole. 
Informacja o braku zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Przekazane dane osobowe na podstawie zgody nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane 
dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób trzecich uprawnionych do odbioru dziecka

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) – pragniemy poinformować, że: 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” z 
siedzibą przy Żołnierzy II Armii W.P.30 . 08-400 Garwolin (placówka dalej zwana jako: Przedszkole) oraz, 
że kontakt z administratorem jest możliwy:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pp8garwolin@o2.pl
2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od 
……………………………………………………………………………..........
(imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna) 
w związku z Upoważnieniem do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś”  w 
Garwolinie
3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie  Pana/Pani  danych  osobowych  następuje  w  celu  wpisania  Pani  /  Pana  na  listę  osób 
upoważnionych  do odbioru  ww dziecka  z  Przedszkola  oraz  wydawania  Pani  /  Panu ww dziecka  przez 
Przedszkole. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawach: 
- udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
- niezbędności przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a 
określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)  
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
Podczas  przetwarzania  danych  osobowych  przekazane  Administratorowi  Pani/Pana  dane  nie  będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

4. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane lub ujawnione: pracownikom Przedszkola oraz osobom 
współpracującym z Przedszkolem, w tym nauczycielom, instruktorom zajęć dodatkowych, pielęgniarkom, 
którzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnień lub umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 
Opisane  powyżej  przekazywanie  i  ujawnianie  danych  osobowych podmiotom,  z  którym współpracujemy 
będzie  miało  miejsce,  tylko jeżeli  i  wyłącznie  w takim zakresie,  w jakim będzie  to  potrzebne do celów 
wskazanych w pkt. 3.

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez nas zgromadzone i 
przetwarzane, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe, 

3) prawo do żądania usunięcia danych z naszych zbiorów, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w 
których  zostały  zebrane  lub  w  inny  sposób  przetwarzane  albo  Pan/Pani  cofnęła  zgodę  na  ich  dalsze 
przetwarzanie,  a  nie  ma  innej  podstawy  do  ich  dalszego  przetwarzania  albo  dane  osobowe  były 
przetwarzane niezgodnie z prawem albo dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z 
obowiązku prawnego Administratora danych; 

4)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  danych co do zakresu przetwarzanych danych gdy 
podmiot, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania  opartego  na  interesie  publicznym  lub  prawnie  uzasadnionych  interesach  albo,  gdy 
przetwarzanie jest  niezgodne z prawem, a osoba, której  dane dotyczą,  sprzeciwia się usunięciu danych 



osobowych albo, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących szczególnej sytuacji osoby , 
której  dane  są  przetwarzane  w  celach  niezbędnych  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub ze względu na 
prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej; 

6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora; 

7)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, bez wpływu na czynności przetwarzania 
tych danych wcześniej dokonane na podstawie obowiązującej zgody. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane 
powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail Administratora danych. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw 
ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowego 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane przetwarzane dla  celów określonych  w pkt  3  powyżej  będziemy przechowywać i  przetwarzać  do 
czasu, aż cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub ustalimy, że cele wskazane 
w pkt 3 przestaną być aktualne.

6. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych Pani/Pana jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wpisania Pani /Pana na 
listę osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku niepodania przez Panią/Pana 
danych  osobowych  niemożliwe  będzie  wpisanie  Pani  /  Pana  na  listę  osób  upoważnionych  do  odbioru 
dziecka z Przedszkola i wydawanie Pani / Panu dziecka przez Przedszkole. 

……………….……………….. 
imię i nazwisko (czytelnie)


