………………………………………………………………………..

Łódź dnia……………….

( imię i nazwisko rodzica – prawnego opiekuna)

……………………………………………………………………….
( adres zamieszkania)

Do Dyrektora
Przedszkola Pomarańczowego
Łódź ul. Gen. Walerego. Wróblewskiego 100

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam , Panią/Pana……………………………………………………………………………………………………..
Legitymującą(cego) się dowodem osobistym: seria i numer……………………………………………………
Telefon kontaktowy ( opcjonalnie/dobrowolnie)…………………………………………………………………….
Do odbierania mojego dziecka( imię i nazwisko)…………………………………………………………………….
Od dnia ……………………..…….do dnia………………………… z Przedszkola Pomarańczowego w Łodzi,
Biorąc całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka.

………………………………………………………………

( czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

( seria i numer dowodu osobistego
rodzica/ opiekuna prawnego)

………………………………………………………………

( czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

( seria i numer dowodu osobistego
rodzica/ opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny wobec osoby upoważnionej:
Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję , iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Pomarańczowego z siedzibą
w Łodzi, ul. Gen.Walerego. Wróblewskiego 100
2. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie czasie podanym przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby przy odbieraniu dziecka

………………………………………………….( imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola Pomarańczowego w Łodzi w
roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z upoważnieniem podpisanym przez rodziców/prawnych
opiekunów
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu

………………………………………………………………

( czytelny podpis osoby upoważnionej)

(seria i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej)

Dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowego

IMIĘ
NAZWISKO
SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych( imię, nazwisko ,seria i numer dowodu) w celu
weryfikacji tożsamości/ identyfikacji podczas odbioru dziecka

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................
Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
Zgodnie a art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Piotrowska- Dyrektor Przedszkola
Pomarańczowego z siedzibą w Łodzi, 94-035, ul. Gen. Walerego. Wróblewskiego 100.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016( Dz.U. z poz. 59.949 i 2203) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne i niepubliczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji i przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji:
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad
placówkami edukacyjnymi( Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej):
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.:

