
 
Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile  

w roku szkolnym 2021-2022 

 

………………………………………………………….. ……………….. 
                   (imię i nazwisko dziecka – wypełnić literami drukowanymi) 

  

Osoby upoważnione ( łącznie z rodzicami) 

 
l.p. 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 
Seria i nr dowodu 

osobistego  

 
Stopień pokrewieństwa 

1.    
2.    
3.    
4.    

5.    
6.    
                                                       

Piła, dn. …………………..        …………………………………………………. 
                                                               (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

1. …………………………………………………………. 
           (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

2. …………………………………………………………. 
           (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

3. …………………………………………………………. 
            (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

4. …………………………………………………………. 
           (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

Przyjmujemy/ę do wiadomości, że:  

1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego             

10 A (dalej:” PP4”), e-mail : pp4@cuw.pila.pl 

2.  Inspektorem ochrony danych w  PP4 jest  Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3.    Podane dane osobowe będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzane przez administratora w celu i przez czas 

świadczenia usług przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile w roku szkolnym 2021/2022 wobec dziecka, którego dane 

dotyczą, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli, w szczególności Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 996) oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

4.    Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym działającym na zlecenie administratora takim jak 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie uregulowanym, przepisami 

obowiązującego prawa.  

6.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie 

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa i niezbędne dla realizacji  celu w postaci świadczenia usług przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile w roku 

szkolnym 2021/2022 wobec dziecka, którego dane dotyczą.  

8.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

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

                                          (data)                   ( podpisy rodziców/ opiekunów prawnych) 

 


