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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR 41 IM. 

JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 

 

W ROKU SZKOLNYM …………………………… 

 
1. Dane dziecka: 

 
Imię i nazwisko:    

 

Grupa przedszkolna:    

 

Adres zamieszkania:    

 
 

 

Matka (opiekun prawny):  tel.    

 

Ojciec (opiekun prawny):  tel.    

 

2. Dziecko będzie odbierane z przedszkola przez następujące osoby: 

 

Lp. Osoba upoważniona (imię i nazwisko) 

Placówka ma prawo zweryfikować tożsamość 

osoby odbierającej dziecko poprzez wgląd  

do dowodu osobistego 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis osoby upoważnionej 

oraz (opcjonalnie) numer 
telefonu 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 

Administratorem jest Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II ul. Dobra 16, 53-678 Wrocław. Kontakt do inspektora 
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane osobowe 

przetwarzamy w celu umożliwienia Pani/Panu odebrania dziecka ze  świetlicy.  Podstawą  prawną  przetwarzania  
danych  jest  realizowanie  przez  Administratora  zadania  wykonywanego  w interesie publicznym jakim jest 
zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Numer telefony przetwarzamy na 
podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lita RODO). Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
dostępne są w sekretariacie oraz na https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl. 

 

3. Oświadczam, że: 
 

1. Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe w razie ich zmiany. 

2. Informacje przekazane przeze mnie w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Otrzymałam/otrzymałem informację, iż administratorem jest Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II  

ul. Dobra 16, 53-678 Wrocław. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub 
CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
procedowania wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie przez administratora 
zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 
podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 

dostępne w sekretariacie oraz na https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl. 
 

 

 

   Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

1 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl./
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl./

