
                                                   KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

                                                        DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                                                                                       na rok szkolny 2018/2019

 I. Dane osobowe dziecka  

Imiona i nazwisko

Klasa

Data
i miejsce urodzenia

PESEL

Miejsce zamieszkania

II. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)

Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów prawnych)

Numer telefonu kontaktowego
(komórka, domowy, zakład pracy)

Miejsce zamieszkania rodziców
(opiekunów prawnych)

III. Korzystanie z organizowanego dojazdu do szkoły

Przystanek odjazdu i przyjazdu

Odległość od domu do szkoły

Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa mojemu dziecku  w drodze  do  autobusu  
i po odbiorze z autobusu.

                                                                                         ………………………………
                                                                                                           podpis rodzica (opiekuna prawnego)



IV. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stale zażywane leki itp.)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

V. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka

…………………………………………………………………………………………………

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

VI. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy

Dzień tygodnia Godzina przyjścia Godzina wyjścia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

VII. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer telefonu

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie (zał. nr 1)

Uwaga: Przepisy o ruchu drogowym zabraniają korzystania z drogi dziecku w wieku do 7 lat.
Może ono korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
(art. 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r.).                                                           

Zmiany  dotyczące  samodzielnego  wyjścia  dziecka  ze  świetlicy  i  osób  upoważnionych  
do odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.



VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie przez administratora,  którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników
Polskich  w  Poddębicach  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojej
córki/syna*…………………………………………………………  w  celu  realizacji  zadań
oświatowych;
2) wykorzystywanie wizerunku mojej córki/syna* utrwalonego podczas konkursów, turniejów
sportowych i uroczystości szkolnych na stronie internetowej Szkoły, tablicach, wystawach,  
w gazetkach i kronikach szkolnych.    

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,  prawie do przenoszenia danych,  prawie wniesienia  sprzeciwu,
prawie  do cofnięcia  zgody na ich  przetwarzanie  w dowolnym momencie  bez  wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

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

IX. Zgody: (należy postawić x i podkreślić)

            Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na wykorzystanie wytworów prac plastycznych.
            
            Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, wyjściach
            i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy oraz
            na odrabianie prac domowych.

X. Zobowiązania

 Zobowiązuję  się  do  informowania  o  wszelkich  zmianach  danych  zawartych  
w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania.

 Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.

 Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  świetlicy  i  zobowiązuję  się  go
przestrzegać.

 Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy  
i  jednocześnie  biorę  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  mojego  dziecka
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………, dnia………………………

…………………………………..                                       …………………………………
     podpis matki (opiekunki prawnej)                                                            podpis ojca (opiekuna prawnego)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i RODO informuję, iż:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Lotników
Polskich w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Polna 36;

2)  inspektorem  ochrony  danych  w  Szkole  Podstawowej  im.  Lotników  Polskich  
w Poddębicach jest Pan/Pani …………………………………..* (e-mail służbowy lub nr tel.
służbowego)…………………………………………………………………………………….;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej wykonywanej przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit. A RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2018/2019;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo  do  cofnięci  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych  wymaga  złożenia  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej  na  adres  mailowy
sp@poddebice.info;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza
przepisy RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z prowadzeniem dokumentacji świetlicy szkolnej;

10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany,  w tym  również  
w formie profilowania.


