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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

UPOWAŻNIENIE 

UPOWAŻNIAM DO ODBIORU MOJEGO DZIECKA 

         
W ROKU PRZEDSZKOLNYM  2020/2021   NASTĘPUJĄCE OSOBY: 
 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i numer dowodu 
osobistego 

1*.    

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Nr 1000) oraz Rozporządzeniem 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 
(RODO) na podstawie art.6.1.a RODO wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.  
 
......................... , dnia ………….………                               ……….................................................. ...................................                                                                    
                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  
 

2.  

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Nr 1000) oraz Rozporządzeniem 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 
(RODO) na podstawie art.6.1.a RODO wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.  
 
......................... , dnia …………………...                                    ………........................................... .................................                                                  
                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  

3.  

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Nr 1000) oraz Rozporządzeniem 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 
(RODO) na podstawie art.6.1.a RODO wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.  
 
......................... , dnia ………………….                                         ………........................................ ...........................                                             
                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe upoważnione osoby przejmują na siebie odpowiedzialność 
za nasze dziecko od momentu odbioru z przedszkola do czasu przekazania dziecka prawnym 
opiekunom. 

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

………………………………… …………………………………. 
Podpis matki i ojca/opiekunów prawnych 

 

 



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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

OŚWIADCZENIE 
   Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam/nie wyrażam (*) zgodę/y na 
przetwarzanie danych osobowych szczególnych mojego dziecka celem dokonywania przez 
pielęgniarkę szkolną przeglądów higieny i czystości dziecka w roku przedszkolnym 
2020/2021  w razie ewentualnego wystąpienia wszawicy, świerzbu. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

………………………………………   ……………………..…………………………........ 
(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na 
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć z zajęć, imprez oraz wydarzeń 
szkolnych, odbywających się w placówce, celem ich publikacji (*):  

 w przedszkolnych gablotach i gazetkach 

 na przedszkolnej stronie internetowej 

 na oficjalnej stronie internetowej przedszkola 

 na profilu przedszkola znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook 

 w materiałach promujących przedszkole 

 w mediach lokalnych. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
………………………………………   ……………………..……………………................ 

(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE DZIECKA W ZAJĘCIACH RELIGII / ETYKI 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach wyrażam/nie wyrażam (*) życzenie(a) dotyczące udziału mojego dziecka 
w zajęciach z religii/etyki (*) realizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2020/2021. 
*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………   ……………………..…………………………........ 
(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH 
LOGOPEDYCZNYCH 

 
Wyrażam /nie wyrażam (*) zgodę/y na badanie przesiewowe, diagnozę logopedyczną oraz 
udział mojego dziecka w terapii logopedycznej prowadzonej przez placówkę w roku 
szkolnym 2020/2021. 
 
………………………………………   ……………………..…………………………........ 

(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

ZGODA RODZICA NA WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY DZIECKA 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka w sytuacji, gdy 

będzie wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Wyrażam zgodę dobrowolnie w 

celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i 

kadry placówki. 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym 

Tomyślu Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor.rodont@gmail.com    

Podstawą przetwarzania są wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli – IV aktualizacja z 

dnia 25.08.2020, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) w 

związku z realizacją zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 

ust. 2 lit. i) RODO. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom w 

związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Temperatura mierzona będzie 

tylko osobom, których stan sugeruje infekcję wirusową. Administrator może przetwarzać 

dane również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń.  Dane zostaną usunięte po 

zakończeniu roku szkolnego lub po przekazaniu ich do stacji sanepidu.  

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane będą udostępniane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji 

trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne 

warunki pracy placówki. 

 

………………………………………   ……………………..…………………………........ 
(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 
 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. 3 stycznia 70 
NIP 788-198-53-81 REGON 301614210 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej 
sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne dotyczące stanu zdrowia) 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 (RODO). 

3. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych 
osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawnych) lub 
nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w placówce, okres 
określony odrębnymi przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji 
dokumentów. 

5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych (w zależności od podstawy przetwarzania); 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 
6. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Katarzyna Mądra 

inspektor.rodont@gmail.com    
 

 

………………………………………   ……………………..…………………………........ 
(data, miejscowość)             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 
 

7. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. 3 stycznia 70 
NIP 788-198-53-81 REGON 301614210 

8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej 
sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne dotyczące stanu zdrowia) 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 (RODO). 

9. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych 
osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawnych) lub 
nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody.  

10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w placówce, okres 
określony odrębnymi przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji 
dokumentów. 

11. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych (w zależności od podstawy przetwarzania); 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 
12. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Katarzyna Mądra 

inspektor.rodont@gmail.com    
 


