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………………………………………………..                       Załącznik nr 2 
nazwisko i imię matki/opiekuna dziecka, seria i nr. dow.os– telefon,                             do procedury przyprowadzania i odbierania dziecka   
           na rok szkolny 2022/2023 

…………………………………….. 
nazwisko i imię ojca / opiekuna dziecka, seria i nr. dow.os - telefon 

      

 

 

STAŁE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 
Do odbioru z przedszkola dziecka……………………………………………………………… 
       imię i nazwisko 

upoważniam/y następujące osoby: 

 

1……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

2……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

3……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 
 

4……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 
 

5……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

6……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 
 

7……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 
 

8……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

9……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

 

10……………………………………………………………………………………………… 
    imię i nazwisko osoby upoważnionej                    nr i seria dowodu osobistego                 nr telefonu do osoby upoważnionej 

                                            
 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 

osobę. Dziecko będzie wydawane wyłącznie upoważnionym pełnoletnim osobom za 

okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

 

Kraków, dn………………..       …………………………         ….…………………………. 
                   podpis matki/ opiekuna prawnego                podpis ojca/ opiekuna prawnego 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

 

Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem”, z 

siedzibą ul. Rajska 14, 31-124 Kraków, tel: 126333514. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do odbioru dziecka przez inną 

osobę niż rodzic lub opiekun prawny. 
 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania ,a także ich usunięcia. 

2. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak nie ma to wpływu na zgodność z 

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

3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2022/2023, a następnie 

zostaną zniszczone. 

4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny. 

5. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. 

6.  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7.  Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane 

nie będą profilowane. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: 

inspektor6@mjo.krakow.pl 

 


