
 Oświadczenie – Upoważnienie do odbioru dziecka z Niepublicznego Przedszkola
“Juniorek” w Garwolinie

Oświadczam, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów przyprowadzać i odbierać

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

z przedszkola może – zapewniając dziecku bezpieczeństwo – niżej wymieniona pełnoletnia osoba 
(która ukończyłu 18 rok życia);

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

1. ……………………………………………………………………………….......................................

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

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole “Juniorek” z siedzibą ul. Kusnierska 2, 

08-400 Garwolin.

…………………………………..      …………………………...……

(data i podpisy rodziców)



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 zawarciem 
umowy o świadczenie usług pomiędzy:

………………………………………………………………..
(imię I nazwisko rodzica\opiekuna)

a Niepublicznym Przedszkolem “Juniorek” z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Kuśnierskiej 2, 
(zwanym dalej Przedszkolem), reprezentowanym przez Magdę Maciejowską-Pecio w odniesienu do 
dziecka

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

- w zakresie związanym ze wskazaniem danych osób upoważnionych do odbiowu 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 – Niepubliczne Przedszkole “Juniorek” 

……………………………….........                  ……...........………………………………...............
miejscowość i data                                          (czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

Informacja o prawie cofnięcia zgody
Wkażdej 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 pisemną na adres Niepubliczne Przedszkole “Juniorek” ul. Kuśnierska 2, 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 podobny sposób istatnie na nią wpływają.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole “Juniorek” z siedzibą 
przy ul. Kuśnierskiej 2, 08-400 Garwolin (placówka dalej zwana jako: Przedszkole) oraz, że kontakt z 
administratorem jest możliwy: drogą telefoniczną pod numerem: 600 142 626, 668 661 864. 
email: info@przedszkolejuniorek.pl


