KARTA ZAPISU / WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W

SZKOLE PODSTAWOWEJ ……………………………………………………………..……………

I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………….
Pesel:
Klasa w roku szkolnym 2022/2023………………………
II. Czas pobytu dziecka w świetlicy:
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

III. Oświadczenia:

1. Na podstawie art. 105 ust. 1 pkt.1 i 2, art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)
oświadczam, iż niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego
do świetlicy szkolnej z powodu:
1) czasu pracy obojga rodziców/opiekunów prawnych:*
Imię i nazwisko

Czas pracy (godz.)

matka/opiekun
prawny
ojciec/opiekun
prawny

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki w szkole
…………………………………………………………………………………………...
2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku;
3. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na rewersie wniosku oraz
z regulaminem świetlicy szkolnej znajdującym się na stronie internetowej szkoły.
4. Na podstawie art.233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są
zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywych oświadczeń.
.………………………...........….
/data i podpis matki/opiekuna prawnego/

………… ………….....…………
/data i podpis ojca/opiekuna prawnego

*Do dnia 30 czerwca 2022 r. należy złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu, stanowiące
załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Drogi rodzicu/opiekunie prawny dziecka
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zagórzu ,Zagórze 81, 32-005 Niepołomice, tel.: 12 281 89 90, e-mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl
Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na
adres pocztowy placówki.
2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań:
• rekrutacja dzieci do świetlicy
• przygotowanie placówki na ich pobyt.
3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia
danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też
w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym), cofnąć zgodę na
przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach rekrutacyjnych uzyskają
Państwo na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku
szkoły.
6. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki nastąpi zmiana celu przetwarzania danych i będziemy
przetwarzać Państwa dane i dziecka w celach:
• dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
• promocji jednostki.
Dane do nowych celów przetwarzania pozyskamy z dokumentacji rekrutacyjnej, z bazy centralnej SIO lub
bezpośrednio od rodziców (opiekunów prawnych).
7. W nowych celach przetwarzania będą przysługiwały analogiczne prawa jak opisane w pkt. 3 i 4.
8. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach dydaktycznych,
opiekuńczych, wychowawczych i promocyjnych uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki.

