
          Załącznik nr 2 

do Regulaminu Bezpiecznego Powierzania i Odbierania  
     Dzieci z Przedszkola 

 

 

 

 

 Deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów 
 

 
Upoważniamy do odbioru z Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika dziecko …………………………………………. 

wymienione poniżej pełnoletnie osoby (poza rodzicami/opiekunami prawnymi). 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

1. ...................................................... .................................                    ................................................................... 
                         (imię i nazwisko)                                                                           (seria i nr dowodu osobistego) 
 

2. ...................................................... .................................                    .................................................................... 
                         (imię i nazwisko)                                                                    (seria i nr dowodu osobistego) 
 
3. ...................................................... ..................................                    .................................................................. 
                         (imię i nazwisko)                                                                   (seria i nr dowodu osobistego) 
 

4. ...................................................... ..................................                    .................................................................. 
                        (imię i nazwisko)                                                                     (seria i nr dowodu osobistego) 
 
5. ...................................................... ..................................                    ................................................................... 
                        (imię i nazwisko)                                                                    (seria i nr dowodu osobistego) 
 
6. ...................................................... ................................                    .................................................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                      (seria i nr dowodu osobistego) 
 
7. ...................................................... ................................                    ..................................................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                      (seria i nr dowodu osobistego) 
 

8. ...................................................... ................................                    ..................................................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                      (seria i nr dowodu osobistego) 
 
8. ...................................................... ................................                    ..................................................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                      (seria i nr dowodu osobistego) 
 
8. ...................................................... ................................                    ..................................................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                      (seria i nr dowodu osobistego) 

 
 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność moralną i prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
Ponadto zobowiązujemy się poinformować upoważnione osoby o przyjętych w przedszkolu zasadach 
bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci (Regulamin Bezpiecznego Powierzania i Odbierania Dzieci                       
z Przedszkola). 
 
 Toruń, dnia...........................................                            1) ..................................................................................... 
                                                                                                (czytelny podpis matki/prawnej opiekunki dziecka) 
 
                                                                                                2) .................................................................................... 
                                                                                                 (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe  jest: Przedszkole Miejskie                 
nr 11 im. Tony Halika w Toruniu z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4. 

1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, 
jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców/opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania edukacji przedszkolnej dziecka. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
odbioru dziecka. 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl;                             
tel. 56 611 89 92. 

 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/

