
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

z oddziału przedszkolnego 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę               

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji upoważnienia do odbioru 

dziecka z oddziału przedszkolnego. Administratorem Danych jest Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie, Zimnowoda 7, 63-810 Borek 

Wlkp. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich 

treści oraz ich poprawiania. 

 

_______________________       ___________________________ 

(miejscowość, data)      czytelny podpis osoby upoważnionej 
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