
      

          

          

     

 
Niepubliczny Żłobek Pirackie Skarby 

ul. Przemkowska 4 

54-426 Wrocław      

tel.: 792221122  
Numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 05382/219   

       

Żłobek “Pirackie Skarby” Oddział ul. Przemkowska, ul. Przemkowska 4, 54-426 Wrocław 

 

……………………………………………………………………………………  

(Nazwisko i imię matki /prawnego opiekuna dziecka) 

 

…………………………………………………………………………………… 

(Nazwisko i imię ojca /prawnego opiekuna dziecka) 

 

UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka ze żłobka 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka  

 

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

ze żłobka “Pirackie Skarby” Oddział ul. Przemkowska we Wrocławiu następujące osoby: 

 

1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
 

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

legitymującego się /legitymującą się dowodem osobistym (seria i numer):  

 

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

Stopień pokrewieństwa:  

 

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

Numer telefonu:  

 

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

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 199 

z 04.05.2016) informuje się iż:  

1) administratorem danych osobowych dzieci jest Europea Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dmowskiego 17F/7; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 

z Ustawą  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie Art. 6 ust. 1  lit. c. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

6) każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia; 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody; 

7) uczeń, rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej 



      

          

          

     

 
Niepubliczny Żłobek Pirackie Skarby 

ul. Przemkowska 4 

54-426 Wrocław      

tel.: 792221122  
Numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 05382/219   

 

 

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej  

 

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

legitymującego się /legitymującą się dowodem osobistym (seria i numer):  

 

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

Stopień pokrewieństwa:  

 

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

Numer telefonu:  

 

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

 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 199 

z 04.05.2016) informuje się iż:  

1) administratorem danych osobowych dzieci jest Europea Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dmowskiego 17F/7; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 

z Ustawą  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie Art. 6 ust. 1  lit. c. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

6) każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia; 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody; 

7) uczeń, rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

. 

 

 

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

                                                                                                podpis osoby upoważnionej 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka – od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 

pełnoletnią osobę. 

 

 

 

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

 

 Podpis matki/opiekunki prawnej dziecka            Podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka 

 


