Załącznik Nr 2
Białystok, …………………………………..

………………………………………………………..
(imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego)

………………………………………………………..
(imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego)

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola na czas trwania pandemii COVID-19
Do odbioru dziecka ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym………../………….upoważniam następujące osoby pełnoletnie :
………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby upoważnionej (dowód tożsamości do wglądu podczas odbierania dziecka z przedszkola)

………………………………………………………………………………
…..
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

…………………………………………………………………………………………….………….
imię i nazwisko osoby upoważnionej (dowód tożsamości do wglądu podczas odbierania dziecka z przedszkola)
………………………………………………………………………………
…..
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez mnie osoby.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych,
w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Białystok, dnia ......................
…………………………

....................................
podpis matki

podpis

ojca
1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie:

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”

Klauzula informacyjna dla osób odbierających dzieci z Przedszkola
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane
dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów
prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku
nazwa placówki

z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 8 , kod pocztowy 15-584

 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 81 ,,Brzoskwiniowy Raj” w
Białymstoku
nazwa placówki

jest Łukasz Pawłowski adres e-mail do korespondencji : iod_ps@onet.pl
(imię i nazwisko)

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, nr dowodu
osobistego) w celu identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki przedszkolnej.
 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje
Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 1
(identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki przedszkolnej). Niepodanie danych
osobowych będzie skutkować niemożnością odbioru dziecka.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w pkt 1, a następnie zostaną usunięte.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie
wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z
taką automatycznie podejmowaną decyzją.

