
 
 

 
       Poznań, dn. ………………………………………… 

   

 

UPOWAŻNIENIE DO JEDNORAZOWEGO ODBIORU DZIECKA 

 

 

Upoważniam osobę Panią/Pana……………………………………………………………………………………………… 

legitymującą się dowodem osobistym seria, numer: 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………...  

w dniu ………………………………..……………………..…………………………………………………………………………..  

Numer telefonu osoby upoważnionej do odbioru dziecka   …………………………………………………. 

 

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

 

 

    ………………………………………………. 
         (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

 

 

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

 
 

 

 
Rodzic oświadcza, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ’’RODO’’:   

1. Został poinformowany o tym, że:  



a) administratorem podanych przez niego danych osobowych, w szczególności jego 

danych, danych dziecka, danych drugiego z rodziców jest Fundacja Ogólnopolski 

Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7, 

60-554 Poznań.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nauki dziecka w  Szkole,  

a następnie archiwizowane przez okres zgodny z prawem oświatowym, 

b) posiada prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich 

poprawiania, 

c) posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie. 

2. Dane osobowe zostały podane przez niego dobrowolnie, ma prawo zgłosić skargę  

do organu nadzorczego w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami  

w przetwarzaniu danych osobowych; 

 
           

 

……………………………………………………….                                                     ……………………………………………………… 

podpis matki/ opiekuna prawnego                                 podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 

 

 

Informacja dla osoby upoważnionej 

 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu 

osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  

o ochronie danych (RODO) przez Publiczną Szkołę Podstawową „COGITO” w Poznaniu  

ul. Sierakowska 23, w celu umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze szkoły.  

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj. Fundacji 

Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

pooprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia 

swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim. 

 

 

………………………………………………. 
        (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 


