
   

  

ZGODA NA ODBIÓR DZIECKA Z PLACÓWKI NIEDŹWIADKOWO PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ  

Niniejszym upoważniam……………………………………...............................................................................  

                                                                                       (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

legitymującą się dowodem tożsamości .............................................................................................  

do odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………………………….z Niedźwiadkowa 

                                                                                                                          (imię i nazwisko dziecka)  

w okresie / jednorazowo ….................................................................................................... ............ 

(niepotrzebne skreślić)  

Oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka po wydaniu go wyżej wskazanej 

osobie.  

Data…………                                                                            ……………………...…………...............  

                                                                                                                                              (czytelny podpis obojga rodziców lub opiekuna prawnego) 

Informacja dla opiekuna dotycząca ochrony danych osobowych.  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niedźwiadkowo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Pięknej 24 lok. 26A, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000782181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242728920, REGON: 386040055, o kapitale 
zakładowym 5.000,00 złotych;  

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do weryfikacji uprawnienia Pana/Pani do odbioru dziecka z placówki 
Niedźwiadkowa oraz do stworzenia wykazu osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki;  

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: pracownikom 
Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne oraz 
odpowiednim służbom, komornikom, sądom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w 
przypadkach gdy znajduje to uzasadnione podstawy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej przez 
Administratora z upoważniającymi Pana/Panią rodzicami dziecka.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  
6) Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7) Dane nie zostaną przekazane do Państw trzecich.  
 

Oświadcza, iż zapoznałem się z powyższym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie i celach wyżej wskazanych 

przez Niedźwiadkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Data…………                                                            ……………………...…………..................  

                                                           (czytelny podpis osoby upoważnionej) 


