KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOW ZAGÓRZU
na rok. szk. ………………………
Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7:00 - 8:00 oraz po lekcjach do godz.16:30.
Deklarowany czas pobytu dziecka na świetlicy szkolnej:
7:00 do 8:00

- TAK/ NIE (właściwe podkreślić)

po zakończonych lekcjach do godz. ………………….
I. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko
Klasa
II. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Dane matki

Dane ojca

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e:mail (jeżeli
rodzic posiada)
III. Informacje ogólne (właściwe podkreślić):
1) oboje rodzice pracujący

Tak/Nie

2) rodzice samotnie wychowujący i pracujący

Tak/Nie

IV Informacja o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy:
1. Dziecko będzie opuszczało świetlicę samodzielnie (wpisać: TAK lub NIE )

………………..
a) Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej
przez moje dziecko o godzinie (wpisać godzinę, jeśli w pkt.1 wpisano TAK)
………………………..
i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu do domu.
2. Dziecko będzie odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby upoważnione do
odbioru (wpisać: TAK lub NIE ) ………………… na podstawie odrębnego upoważnienia.
V. Informacje - istotne zdaniem rodziców / prawnych opiekunów - dla funkcjonowania dziecka
w świetlicy:
……………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

VI. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka:
a) Świadomy /- a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;
b) Zapoznałem /- am/ się z treścią Regulaminu Świetlicy i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
(Regulamin dostępny na stronie Internetowej zespołu: spzagorze.pl);
c) W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym wychowawców
świetlicy.
d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu
realizacji procesu rekrutacji na świetlicę szkolną przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania.
e) Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną (wynikającą z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) znajdującą się w załączeniu karty zgłoszenia.
…………………………….
…………………………………………………

miejscowość, data

podpis rodziców / prawnych opiekunów

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr
119), w związku z udostępnieniem danych osobowych własnych i dziecka informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zagórzu, Zagórze 81, 32-005 Niepołomice, tel: (12) 2818-990, e-mail: szkola@spzagorze.nazwa.pl,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy:
iod@pq.net.pl.
3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do świetlicy szkolnej,
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) – (dotyczące stanu
zdrowia i niepełnosprawności) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą,
5. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom,
6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres trwania roku szkolnego, a następnie archiwizowane przez
okres 5 lat (proszę podać okres zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Zespołu)
7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych własnych i dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego.
10. Podanie przez Panią/Pana (wskazanego opiekuna) danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją
nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości przyjęcia dziecka na świetlicę,
11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
1.

