UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Rodzice dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………
wychowanka Przedszkola Nr 29 w Poznaniu, upoważniają do odbioru i sprawowania opieki
nad dzieckiem w drodze do i z przedszkola niżej wymienione osoby:
LP

IMIĘ I NAZWISKO

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA i
NUMER DOWODU OSOBISTEGO

PODPIS OSOBY
UPOWAŻNIONEJ

1

*

2

*

3

*

4

*

5

*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Przedszkole Nr 29 im. Plastusia 61-718 Poznań, ul. Księcia Józefa 1/3, REGON 301623219.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu wydania dziecka osobie upoważnionej. Zgodnie z ustawą ma pan/pani prawo do wglądu do swoich danych i do ich
modyfikacji. Niniejsza zgoda może zostać przez pana/panią cofnięta w każdej chwili.
Dane do przedszkola przekazuje rodzic dziecka poprzez złożenie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.

Poznań, dn. ………………………………

(podpisy rodziców)

…………………………………………….. ……………………………………………….
(tata)

(mama)
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