
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 
KLUB  MISIA  BO 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
ZARZĄDZENIE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE)  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119) i koniecznością uzyskania nowego wzoru zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych  uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci, osób 
i firm współpracujących, nauczycieli oraz personelu Niepublicznego Przedszkola „Klub 
Przedszkolaka Misia Bo” z siedzibą ul. Światowida 47, 03-144 Warszawa wprowadza się co 
następuje:  

1. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do podpisania nowego wzoru 
druk udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałych zgód, 
oświadczeń i deklaracji zawartych w formularzu do dnia 31 maja 2018 r. stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

Zgoda musi zostać podpisana przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Brak zgody 
osobowych na przetwarzanie danych, chociażby przez jednego z rodziców/opiekunów 
prawnych, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i 
wykreśleniem dziecka z listy wychowanków Przedszkola. 

2. Z dniem 31 maja 2018 r. tracą moc wszystkie upoważnienia do odbioru dziecka przez inną 
osobę niż rodzic/prawny opiekun dziecka. 

W celu upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dziecka z Przedszkola należy wypełnić 
nowy formularz upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 
zgodnie z poniższą instrukcją: 

• Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk upoważnienia podając dane osoby 
upoważnionej. 

• Wymagany jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie jest 
nieważne bez podpisu obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

• Rodzice/opiekunowie prawni przekazują upoważnienie osobie upoważnionej. 
• Osoba upoważniona zgłasza się do Przedszkola z drukiem upoważnienia. 
• Pracownik Przedszkola potwierdza telefonicznie z jednym z rodziców fakt wydania 

upoważnienia. 
• Osoba upoważniona okazuje pracownikowi Przedszkola dokument tożsamości. 
• Pracownik Przedszkola potwierdza prawdziwość danych zawartych w upoważnieniu. 
• Osoba upoważniona podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

obecności pracownika Przedszkola. 
• Upoważnienie wprowadzanie jest do rejestru/zbioru osób upoważnionych do 

odbioru dziecka. 

W przypadku, gdy jedno z rodziców nie posiada praw do sprawowania opieki, należy 
okazać dokumenty poświadczające ten fakt.  

W przypadku kiedy jeden z rodziców jest czasowo nieobecny należy okazać notarialne 
upoważnienie do jego reprezentacji. 

 

22 maja 2018 r. 

 

                                                                                             Dyrektor Przedszkola  

 


