
I. DANE OSOBOWEUCZNIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

 NA ROK SZKOLNY 20…... /20….…

Nazwisko i imiona ucznia

Klasa

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWNYCH

DANE MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Miejsce pracy

W przypadku samotnego sprawowania opieki przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów, należy wraz z kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy dołączyć 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy

IV. INFORMACJE O SAMODZIELNYM POWROCIE UCZNIA ZEŚWIETLICY
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność cywilną za samodzielne wychodzenia do domu mojego dziecka:

w

dzień poniedziałek wtor
ek

środ
a

czwartek piąt
ek

godzina 
wyjścia

…………………………………………….                                                   …………………………………………….
(podpismatki/prawnegoopiekuna)                                                                                                                        (podpis ojca/prawnegoopiekuna)

V. UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DOŚWIETLICY
Do  zgłoszenia  należy  dostarczyć  najpóźniej  do  11  września zaświadczenie  o  zatrudnieniu  rodziców  wystawione  w  miesiącu
sierpień/wrzesień. Brak zaświadczenia jest jednoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i  ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby.  Osobom
nieupoważnionym oraz upoważnionym w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓWPRAWNYCH
1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze

mnie dane są zgodne ze stanemfaktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym, dzieci nie będą oddawane pod opiekę.
3. Mam świadomość, że dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach i w związku z tym za bezpieczeństwo dzieci   w  drodze do i ze

szkoły odpowiadają rodzice(opiekunowie).
4. Zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ześwietlicy.
5. Zobowiązujesiędoniezwłocznegozgłaszaniawsekretariacieszkołyorazuwychowawcyświetlicywszelkichzmianw niniejszym zgłoszeniu (w tym

o zatrudnieniu).
6. Oświadczam,  że  wypełniłem/łam  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w art.  13  i  art.  14  RODO wobec  osób  wskazanych  przeze  mnie  jako

upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy poprzez zapoznanie ich z poniższą informacją o przetwarzaniu danychosobowych.

…………………………………………….                                                             …………………………………………….
(podpismatki/prawnegoopiekuna)                                                                                                                                    (podpis ojca/prawnegoopiekuna)



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA
W LUBINIE W ROKU SZKOLNYM 20…../20…..

Upoważniam do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka)

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z  art.  13  i  14  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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 12 im Czesława Niemena w Lubinie
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail : iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgoda) w celu umożliwienia odbierania dziecka ze świetlicy.
4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  tych  danych  na  podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz  upoważnione  przez

Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ważności upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic/opiekun
prawny.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

……………………………….…………………………………………………………
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbierania dziecka)

javascript:void(0);

