
Piaski, ………………………  

 

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

(w przypadku braku zgłoszenia w upoważnieniu głównym) 

 

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ……………………………….. 

numer PESEL ……………………………………….…. upoważniam Pana/Panią  

…………………………………………………………………….numer PESEL 

……………………………………..do odebrania dziecka (imię i nazwisko 

dziecka)……………………………………………w dniu  ………………… 

Numer kontaktowy os. upoważnionej: …………………………………………. 

 

 

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

                                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nr 

PESEL, nr kontaktowy  w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze żłobka. 

Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze 

ze żłobka do domu. 

………………………………………………………….        

                                                                                                  (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 



 

Załącznik nr 11 

 do Polityki Ochrony Danych 

w Żłobku w Piaskach 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Żłobek w Piaskach, Piaski 83, 28-300 Jędrzejów, adres e-mail: zlobek@jedrzejow.eu, w imieniu 

którego działa Dyrektor – Aneta Antas-Majcher. 

2) Inspektorem ochrony danych w Żłobku w Piaskach jest Pan Radosław Adamiec(e-mail: 

r.ad@gazeta.pl). 

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, 

nr PESEL, nr kontaktowy) w celu identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka, 

na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Żłobek w Piaskach narusza przepisy 

RODO. 

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu identyfikacji osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze żłobka, co służy zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka. 

10) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

np. w formie profilowania. 
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