
                                                                                                                          Wrocław dnia…………………….. 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam następujące osoby do odebrania z Przedszkola nr 99 we Wrocławiu mojego dziecka 

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

Imię i nazwisko dziecka 

1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej………………………………………………………………………………… 

Pesel osoby upoważnionej:……………………………………………………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Upoważnienie jednodniowe:  data…………………………………………………………………………………….. 

Upoważnienie okresowe: data od: - data do:………………………………………………………………………… 

Upoważnienie stałe na rok szkolny …………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

                                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 99  ul. Inowrocławska 9 53-653 Wrocław. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych : inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 

Poznao. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie przedszkola  oraz na 

stronie www.przedszkole99.edu.wroclaw.pl 

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej………………………………………………………………………………… 

Pesel  osoby upoważnionej: ………………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………… 

Upoważnienie jednodniowe: data……………………………………………………………………………………….  

Upoważnienie okresowe: data od: - data do:………………………………………………………………………… 

               Upoważnienie stałe na rok szkolny ……………………………………………………………………………………….  

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

                                                                           Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

                                                                                       Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 99  ul. Inowrocławska 9 53-653 Wrocław. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych : inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 

Poznao. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

http://www.przedszkole99.edu.wroclaw.pl/


Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie przedszkola  oraz na 

stronie www.przedszkole99.edu.wroclaw.pl 

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej………………………………………………………………………………… 

Pesel osoby upoważnionej: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Upoważnienie jednodniowe: data……………………………………………………………………………………… 

Upoważnienie okresowe: data od: - data do:……………………………………………………………………… 

Upoważnienie stałe na rok szkolny ……………………………………………………………………………………..                                 

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

                                                                        Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

                                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 99  ul. Inowrocławska 9 53-653 Wrocław. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych : inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 

Poznao. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie przedszkola  oraz na 

stronie www.przedszkole99.edu.wroclaw.pl 

 

4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej………………………………………………………………………………… 

Pesel osoby upoważnionej: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Upoważnienie jednodniowe: data……………………………………………………………………………………… 

Upoważnienie okresowe: data od: - data do:……………………………………………………………………… 

Upoważnienie stałe na rok szkolny …………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                        Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

                                                                                   Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 99  ul. Inowrocławska 9 53-653 Wrocław. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych : inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 

Poznao. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie przedszkola  oraz na 

stronie www.przedszkole99.edu.wroclaw.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


