
Załącznik nr 1 do Regulaminu   

Przedszkola Publicznego w Niemcach 

 

…………………………………….……..........….. 

Imię i nazwisko matki/przedstawiciela ustawowego 

 

 

………………………………………...........…….. 

Imię i nazwisko ojca/ przedstawiciela ustawowego 

 

 

 

Oświadczenie 
w przedmiocie upoważnienia osób do odbioru dziecka z przedszkola 

 

 

Do odbioru z przedszkola dziecka …………………………………………………. 

         imię i nazwisko dziecka 

 

upoważniam następujące osoby: 

 

 

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

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 

 

2.……………………………………………………………………………………..........………… 

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 

 

3.……………………………………………………………………………………..........………… 

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 

 

4.……………………………………………………………………………………..........………… 

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 

 

5.……………………………………………………………………………………..........………… 

imię i nazwisko  miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego  nr telefonu 

 

 

 

Wskazane osoby ponosić będą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

jego odbioru. 

 

 

 

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

 czytelny podpis matki     czytelny podpis ojca 

 

 

 
 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Po uzyskaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych, składam oświadczenie w przedmiocie zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych ................................................................... (imię i 
nazwisko), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Administratora – Przedszkole Publiczne w 
Niemcach (nazwa szkoły/przedszkola)  z siedzibą Niemce, ul. Różana 14 w następujących celach: 

 
Wyrażam zgodę* Nie wyrażam zgody* *(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
  podejmowania przez Administratora samodzielnie lub we 

współpracy z innymi podmiotami działań informacyjnych i 
promujących pozytywny wizerunek Administratora oraz 
osiągnięcia dzieci z wykorzystaniem wizerunku mojego oraz 
dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym, w 
związku z udziałem w zajęciach wychowania przedszkolnego i 
innych aktywnościach związanych z działalnością 
Administratora: 
  

  w materiałach informacyjnych Administratora 
  na stronie internetowej Administratora 
  na profilu Administratora w serwisach społecznościowych 

 
  ewidencjonowania osób upoważnionych do odbioru dziecka 

z placówki oświatowej 
 

 
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne, nagrania lub informacje o 

osiągnięciach dziecka mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Administratora oraz jego profilu w 
serwisach społecznościowych, a także wykorzystane w materiałach informacyjnych Administratora.  

3. Oświadczam, iż zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Administratora z tytułu wykorzystywania wizerunku/prac plastycznych/głosu/nagrań/ wypowiedzi na 
potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
5. Zostałem(-am) poinformowana o prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody oraz o tym, że wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz przysługujących mi prawach: 
a) informowana o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO), 
b) dostępu do danych i uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 RODO),  
c) prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
d) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),  
f) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 

RODO), 
g) prawa do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), 
h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 

 
 
 
 

.............................................................................. 
(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Statutu Przedszkola Publicznego w Niemcach oraz 

Regulaminu Przedszkola Publicznego w Niemcach, Procedurami Bezpieczeństwa Dzieci w 

Przedszkolu Publicznym w Niemcach i zobowiązuję się przestrzegać zawartych w nich 



postanowień. Zobowiązuję się również informować dyrektora przedszkola o zmianie adresu 

zamieszkania dziecka, jego przedstawicieli ustawowych oraz podanych numerów telefonów 

kontaktowych. 

 

 

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

czytelne podpisy przedstawicieli ustawowych dziecka 

 


