Załącznik nr 2
.................................................................
Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna dziecka

UPOWAŻNIENIE
1. Do odbioru ..........................................................................................z półkolonii odbywających się w
(imię i nazwisko dziecka)

Fundacji

Nowe

Pokolenie

w

hołdzie

Janowi

Pawłowi

II,

przy

ul.

Siedleckiego

12

w

terminie

02-06.08.2021r. upoważniam niżej wymienione osoby:

Lp.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

PESEL

Nr telefonu

Stopień
pokrewieństwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, pełnoletnią upoważnioną przez nas osobę.
Osoby wpisane w powyższym upoważnieniu proszone są o podpisanie oświadczenie dotyczących przetwarzania
danych osobowych
Bydgoszcz, dnia .............................

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

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

podpis matki/opiekunki

podpis ojca/opiekuna

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT

Oświadczam, że .......................................................................... będzie wracał/(a) sam/(a) z półkolonii
(imię i nazwisko dziecka)

odbywających się w Domu Edukacyjno – Kulturalnym „REGNUM” przy ul. A.G. Siedleckiego 12.
Bydgoszcz, dnia .............................

...................................................
podpis matki/opiekunki

...................................................
podpis ojca/opiekuna

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z półkolonii
Kartę należy powielić dla każdej osoby upoważnionej (nie dotyczy rodziców)

Pan/Pani
………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie
Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy (85-868) przy ul. A. G. Siedleckiego 12, e-mail:
fundacja@nowe-pokolenie.pl (zwana dalej Fundacją).
Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, zostały pozyskane od
rodziców/prawnych opiekunów dziecka i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w postaci weryfikacji tożsamości osób odbierających dzieci z przedszkola.
Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
W/w dane osobowe przetwarzane będą do czasu obowiązywania umowy.
Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi klauzulą informacyjną dotyczącą zasad i potrzeb
gromadzenia oraz przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację Nowe Pokolenie.

………………………………………………..
(miejscowość , data)

……….…………………………………
(czytelny podpis)

