
 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 

 

Do odbioru mojego dziecka …………………………….. w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam wymienione niżej osoby: 

 

Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Numer dowodu 
osobistego 

Zgoda na przetwarzanie 
danych * (Podpis osoby 
upoważnionej do odbioru) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

……………………………….    ………………………………………… 

Podpis matki      Podpis ojca 

 

* Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Przedszkole nr 22 w celu możliwości identyfikacji osoby, 

która została wskazana, jako uprawniona do odbioru w/w dziecka przez jego rodziców. Przez wyrażenie zgody będzie rozumiane złożenie 

podpisu w ostatniej kolumnie tabeli. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest możliwa do wglądu w Przedszkolu 

i na stronie internetowej pod adresem www.p22.koszalin.ibip.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO) oraz rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie 

przez  Przedszkole nr 22 z siedzibą w Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 6 danych dotyczących stanu 

zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego mojego dziecka w celu zapewnienia właściwej opieki 

oraz zabiegi profilaktyczno –higieniczne wykonywane przez wyznaczonych pracowników przedszkola. 

Niniejsza zgoda może być w dowolnym momencie odwołana. 

 

 

 

       ................................................................ 

                     Data, imię i nazwisko 

*niepotrzebne skreśl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW NIEUJĘTYCH W JADŁOSPISIE 

 

Oświadczam, że wyrażam\ nie wyrażam* zgodę\y na spożywanie przez moje dziecko 

…………………………………………………………… posiłków wykraczających poza 

jadłospis Przedszkola nr 22 w Koszalinie (potrawy wykonywane  

w trakcie zajęć, poczęstunki urodzinowe, uroczystości przedszkolne). 

 

     ……….……………………………………….. 

         (data, podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

*\ niepotrzebne skreślić 

 

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

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSACH I PROGRAMACH 

 

Oświadczam, że wyrażam\ nie wyrażam* zgodę\y na udział mojego  

dziecka …………………………………………………… w przedszkolnych, miejskich, 

ogólnopolskich konkursach, programach i projektach realizowanych przez Przedszkole nr 22 

w Koszalinie.  

     ……….……………………………………….. 

         (data, podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

* \niepotrzebne skreślić 



                                                                                                                                          …………………………………   

………………………………………………….                                                                                       Data i miejsce 

     Imię i nazwisko rodzica 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia 

w celach promocyjno-marketingowych przedszkola 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

( RODO) wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii mojego dziecka, 

 

   ……………………………………………………… 

 (imię i nazwisko) 

przez Administratora – Przedszkole nr 22 ul. Chałubińskiego 6  Koszalin, zwanej dalej 

,,Przedszkolem”, na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Przedszkole 

prowadzonej za pośrednictwem: 

 gazetki przedszkolnej 

 strony internetowej Przedszkola 

 serwisu Facebook 

 kroniki Przedszkola 

 tablo grupowego 

 publikacji w czasopismach oświatowych i portalach edukacyjnych 

 prezentacji multimedialnych przygotowanych na potrzeby 

-uroczystości przedszkolnych 

-celów szkoleniowych 

-awansu zawodowego nauczycieli 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym 

momencie odwołać. 

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


