Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, tel. 58 676 07 14
Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 20….../20…….
I. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imię i nazwisko:
Klasa:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania:

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres zamieszkania:
(jeśli jest inny niż adres
zamieszkania dziecka)

III. UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do świetlicy szkolnej
z powodu (właściwe podkreślić):
•

obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców/opiekunów,

•

przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych.

IV. DNI I GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY:
Oświadczam, że moje dziecko będzie przebywało na świetlicy szkolnej w następujących godzinach:
Dzień
Godziny przebywania ucznia w świetlicy:
Sposób odbioru
Godzina odjazdu
tygodnia:
dziecka:
autobusu i
Przed lekcjami:
Po lekcjach:
a)obiór przez rodziców kierunek:
(Jeśli dotyczy)
b) autobus
c) powrót samodzielny
Poniedziałek

od ….…. do….…..

od …….. do….…..

Wtorek

od ….…. do……...

od ….…. do….…..

Środa

od …….. do……...
od ….…. do……...

od ….…. do….…..
od ….…. do….…..

Czwartek
Piątek

od …….. do……...

od ….…. do….…..

………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

V. ZGODY I OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko zgodnie z deklaracją
złożoną w punkcie IV – c) powrót samodzielny i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego
bezpieczeństwo po wyjściu ze świetlicy.
……………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin świetlicy szkolnej.
3. Zobowiązuję się do aktualizacji danych dotyczących:
- numerów telefonów kontaktowych, adresu
- pobytu dziecka na świetlicy, form odbioru lub godzin odjazdu autobusem szkolnym.
oraz do ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych
i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.
4. Upoważniam ………..
w punkcie VI.
(liczba osób)

do odbioru mojego dziecka, zgodnie z oświadczeniem złożonym

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia dziecka
w celach określonych w poniższej klauzuli. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się
z treścią klauzuli informacyjnej.
6. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.
………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów
Westerplatte w Kielnie, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, tel. 58 676-07-14
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: sekretariat@zskielno.pl

3. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie zapisu przetwarzane będą w celu realizacji procesów opiekuńczo-wychowawczych
świetlicy

szkolnej

wynikających

z

art.

105

ustawy

Prawo

oświatowe

(Dz.

U.

z

2017

r.,

poz.

59,

949

i 2203) oraz na podstawie udzielonej zgody (upoważnienia), zgodnie z przesłankami art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4. Podane dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
5. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesów, o których mowa w pkt. 3, a po jego
zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich zmiany, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
w sytuacji, kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

VI.

OSOBY

UPOWAŻNIONE

PRZEZ

RODZICÓW

DO

ODBIORU

DZIECKA

ZE ŚWIETLICY
Niniejszym, upoważniam:
…………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z dokumentem potwierdzającym tożsamość)

do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa)
ze świetlicy szkolnej.
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej w/w osobie jest potwierdzenie tożsamości osoby
przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). Biorę
na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przeze mnie osobę.

……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. upoważnieniu
dla potrzeb świetlicy szkolnej. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z klauzulą
informacyjną zawartą w punkcie V zgłoszenia

.......………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

