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ZGODA  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  DO  ODBIORU  DZIECKA  
NA PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

 
 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie i zgodnie  

z treścią art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej RODO, 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez II Ogród Jordanowski (zwany dalej II OJ),  

z siedzibą przy ul. Odyńca 6, 02-606 Warszawa, reprezentowany przez jego Dyrektora, 
 

w zakresie:  imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości, 
 

w celu:   odbioru z II OJ  ……………………………………….…………………………………………………………………….…………………… ,  
                     imię i nazwisko dziecka 
 

w okresie:   wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w przekazanym II OJ upoważnieniu 

lub do czasu wycofania mojej zgody.  

 

 

Zostałam/em poinformowany: 

a) że dotyczące mnie ww. dane osobowe zostały II OJ przekazane przez rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka; 

b) oraz o obowiązku okazania dokumentu tożsamości, którego nieokazanie może wiązać się  

z odmową Pracowników II OJ wydania dziecka wobec niemożność identyfikacji osoby odbierającej 

nie swoje dziecko. 

 

 

 

 

       …………………………………………………..….………...                                             …………………………………………………………….. 
                      imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                                              data, podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

(dla osób upoważnionych do odbioru dziecka) 

  
 

Na podstawie art. 14 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) -  zwanego dalej RODO informuję, że: 
  

1. Administratorem Państwa danych jest II Ogród Jordanowski w Warszawie, ul. Odyńca 6, 

tel. : (22) 844-01-58 e- mail : oj2@eduwarszawa.pl.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Lewandowski, e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka, przekazane zostały II OJ  

przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

4. Pani/Pana dane osobowe, jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka, przetwarzane będą wyłącznie 

w celu identyfikacji przy odbiorze dziecka oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 4 niniejszego dokumentu, 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione z mocy prawa podmioty i organy 

administracji publicznej.  

6. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą przez czas trwania udzielonego przez rodziców 

/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody  

na przetwarzanie swoich danych, a po tym czasie przez okres zgodny z przepisami prawa 

i przechowywania dokumentacji archiwalnej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu  

do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,  

a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich 

skorzystać, wynikają z przepisów przywołanego na wstępie RODO. Z praw tych może Pani/Pan 

skorzystać składając stosowny wniosek u Administratora. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej  

przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w II OJ 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

12. Nie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości 

odbioru dziecka z II OJ. 

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 
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