
Warszawa, dn. ……………………………  

……………………………………………….. 

                                         imię i nazwisko 

……………………………………………….. 

                                               nr pesel 

……………………………………………….. 

                                      adres zamieszkania 

……………………………………………….. 

                                   adres zamieszkania cd. 

……………………………………………….. 

                                            nr telefonu 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisana/podpisany* (wpisać imię i nazwisko): …………………………………………………………….……. 

upoważniam (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej): ……………………………………………………………….. 

legitymującą/legitymującym się* dowodem osobistym o nr ………………………………………..…… wydanym przez  

………………………………………..………………. do odbioru zaświadczenia o które wnioskowałam/wnioskowałem*  

w dniu ……………………………………………… . 

 

……………………………………………….. 

                                                                                   czytelny podpis 

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Radomskiej 13/21, reprezentowane przez Dyrektor – p. Mariolę Fedniczuk. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Agnieszkę Falborską, z którą można się skontaktować osobiście w siedzibie 

Administratora bądź e-mailowo na adres: iod@dbfo-ochota.waw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zweryfikowania tożsamości jako osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia o które wystąpił 

wnioskodawca.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 6 ust. 1 lit e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z zasadami archiwizacji. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. 

Warszawy. 

7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od osoby, która upoważniła Panią/Pana do odbioru zaświadczenia.  

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej zaświadczenie. Niepodanie danych skutkuje 

niemożnością odebrania ww. zaświadczenia. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

                                 Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną                            

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

                                                                                                                                                czytelny podpis osoby upoważnionej 

mailto:iod@dbfo-ochota.waw.pl

