
Załącznik nr 4     
    …………………………………………………………

Nazwisko i imię matki/prawnego opiekuna

……………………………………………………………
Nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna Żłobki ELFIKI Warzywoda Sp. k. 

NIP: 8943092209

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Upoważnienie do odbioru dziecka ……...................................................................................................................... ze Żłobka ELFIKI.

Dnia ....................................... we Wrocławiu upoważniamy……......................................................................................…………………….
Imię i nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnianej

Termin obowiązywania upoważnienia: ……................................................................................…

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru ze Żłobka ELFIKI przez osobę 
powyżej upoważnioną.

       …………………………………………….                                                     ………………………………………………
  podpis matki/prawnego opiekuna                                  podpis ojca/prawnego opiekuna

Upoważnienie jest ważne jedynie po podpisaniu przez oboje rodziców!

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - Żłobki 
ELFIKI Warzywoda Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 51-300 przy B. Krzywoustego 287, NIP: 8943092209,  KRS: 000065471, REGON: 
366171695 W CELU IDENTYFIKACJI MOJEJ OSOBY W ZWIĄZKU Z ODBIOREM DZIECKA

 ..........................................………………………………
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ)

KLAUZULA INFORMACYJNA  - ODBIÓR DZIECKA
Zgodnie  z  art.  13  ust.1  w  zakresie  danych  zebranych  od  osoby  oraz  14  ust.  1  w zakresie  danych  zebranych  od  innych  osób   zgodnie  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję,
iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych  - Żłobki ELFIKI Warzywoda Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 51-300 przy B. Krzywoustego 287,
NIP: 8943092209,  KRS: 000065471,  REGON: 366171695
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze Żłobka ELFIKI lub w kontaktowania się
w nagłych przypadkach.
3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby upoważnionej) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres trwania roku szkolnego.
6. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie  zgody  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości  odbioru  dziecka  z  placówki.  Czynności  tej  można  dokonać  poprzez  dostarczenie
oświadczenia o wycofaniu zgody do placówki.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
8. Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w następujący sposób:
9. Listownie ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
10. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt;
11. telefonicznie: (22) 53103 00.
12. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
13. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane


