
Załącznik do upoważnienia- odbiór dziecka 
 
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka………………………………… 
                                                                                                                             nazwisko i imię , grupa 

 Panią/Pana 
 
1.………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………. 
                                        imię i nazwisko,                            stopień pokrewieństwa                        nr dowodu osobistego                    

  

na okres od………………………………do…………………………………………………………………….. 
 
 

Zabrze, dnia ....................             …. ................................                   ……...  ........................... 
                                             podpis matki/opiekuna prawnego                              podpis  ojca/opiekuna prawnego 
 

 

  Wyrażam  zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, 
zawartych w upoważnieniu przez dyrektora Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zabrzu, który jest 
administratorem danych osobowych , w celach związanych z odbiorem ww dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2012/2013  
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) 
Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, że:  przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz o 
możliwości ich poprawiania; dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem 
należytej staranności.   
 
 
 

 

…………………………………………………..    czytelny podpis osoby odbierającej 

 

 
………..…………………………………………. 

Podpis osoby przyjmującej upoważnienie i data 
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