UPOWAŻNIENIE
do odbioru dziecka i przekazania istotnych informacji o Jego zachowaniu w danym dniu w Żłobku
Samorządowym „Świetliki” w Chełmku przez osoby niebędące Rodzicami /prawnymi opiekunami
dziecka w okresie korzystania przez nie z usług placówki
My Rodzice
………………………………………………………………………………………………….…………………………….
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

upoważniamy do odbioru Naszego dziecka
………………..………………………………………………………………..…………………………………………
imię i nazwisko dziecka

następujące osoby:
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Nr i seria
dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

Podpis osoby

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Chełmek, dnia ……………………….

…………………………….………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Przy odbiorze dziecka opiekun w żłobku będzie żądać okazania dowodu osobistego od osoby upoważnionej do odbioru.

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Samorządowy „Świetliki” w
Chełmku z siedzibą przy ul. Brzozowej 7A. Państwa dane osobowe (imię nazwisko, nr i seria dowodu
osobistego, nr telefonu) będą przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka. Dane te nie
będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą
przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane do
czasu ustania ważności upoważnienia.
Posiadają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych,
 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji upoważnienia do odbioru
dziecka. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane
kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „ŚWIETLIKI”, ul. Brzozowa 7A, 32-600 Chełmek
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.zlobek@chelmek.pl

Chełmek, dnia ……………………….

………..……………………….………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

