
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 
 

Oświadczamy że będziemy odbierać własne dziecko z przedszkola  

 

 
…………........................................………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka)  
 

  
…………........................................………………………………………………………………………………… 
 (nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu)  
 

  
…………........................................…………………………………………………………………………………. 
(nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu)  
 

  

Jednocześnie upoważniamy do odbioru naszego dziecka następujące, pełnoletnie osoby*:  

 

1.  

 
…………........................................………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i nr dowodu osobistego,  nr telefonu) 
 

2.  

 
…………........................................………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) 
 

3.  

 
…………........................................………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) 

 

*osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego 

pisemnego upoważnienia. 

 

Osoba odbierająca dziecko musi mieć przy sobie dowód osobisty aby go okazać przy 

odbiorze dziecka. 

 

 
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c  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, dalej: 

RODO)  w celu realizacji  zadań ustawowych określonych w ustawie Prawo oświatowe. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej 

przedszkola oraz na tablicy informacyjnej. 

 

Oświadczenia i zgody 

Oświadczam, ze podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w upoważnieniu do odbioru dziecka z 

przedszkola. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 


