…………………………….., ……………… r.
Miejscowość, data

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Międzyrzeczu,
43-392 Międzyrzecze Górne 81

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
osoby upoważnionej do odbioru dziecka
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola” wypełnionym przez
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, w zakresie: imienia i nazwiska, serii i numeru
dowodu tożsamości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki na dzieckiem oraz
identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola przez upoważnionego pracownika
placówki.
* Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru
dziecka z przedszkola.
* Udzielenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
danych w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody
wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.
……………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej do odbioru)

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego RODO, przekazanego
mi przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka.
……………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej do odbioru)

…………………………….., ……………… r.
Miejscowość, data

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Międzyrzeczu,
43-392 Międzyrzecze Górne 81

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka,
zawartych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka
z przedszkola” w zakresie: imienia i nazwiska: …………………………………………….,
w celu wskazania osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola, a tym samym
zapewniania mojemu dziecku bezpieczeństwa i opieki.
* Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
umożliwiania osobie upoważnionej, odbioru dziecka z przedszkola.
* Udzielenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
danych w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody
wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.
……………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego RODO.
……………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

