KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ODKRYWCÓW POLSKIEJ MIEDZI W CHOCIANOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię

Nazwisko

Pesel

Klasa
Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Poczta

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA / OPIEKUN PRAWNY (niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Numer telefonu do kontaktu

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach (miejsce pracy)

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

Podpis matki/prawnego opiekuna

(niepotrzebne skreślić)

Imię

Nazwisko

Numer telefonu do kontaktu

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach (miejsce pracy)

Podpis ojca/prawnego opiekuna

INNE POWODY UBIEGANIA SIĘ O OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

CZY DZIECKO WRACA DO DOMU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ?
TAK

NIE

INFORMACJE DODATKOWE
Informacje o stanie zdrowia dziecka: ( np. choroby przewlekłe, alergie):
Zainteresowania:
Inne informacje:

DNI ORAZ DEKLAROWANE GODZINY PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY:
dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

od godziny

do godziny

UWAGA ! DZIECKO SZEŚCIOLETNIE MOŻE WRACAĆ DO DOMU WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSOBY, KTÓRA OSIĄGNĘŁA WIEK CO NAJMNIEJ 10 LAT
(art. 43 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1260 ze zm.).

SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA: ( w przypadku zaznaczenia ,,TAK'' należy złożyć pisemne oświadczenie o
dniach i godzinach samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko).
TAK

NIE

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: (w przypadku dziecka 6-letniego wiek osoby
odbierającej ).
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Kontakt telefoniczny

Uwagi, wiek

Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec wyżej
wymienionych osób poprzez zapoznanie ich z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik do
niniejszego upoważnienia.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Zobowiązuję się do:
1. Pisemnego powiadomienia wychowawcę świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących godzin
przebywania dziecka w świetlicy. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu dziecka do
domu będę potwierdzać pisemnie.
2. Wyposażenia dziecka w przybory i materiały piśmiennicze w zakresie i na zasadach ustalonych z wychowawcą.
3. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.
4. Aktualizować dane kontaktowe ( nr telefonu ) w razie ich zmiany.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu światlicy.
2. Wszystkie dane zawarte w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywych oświadczeń.
3. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach poza teren
szkoły organizowanych w godzinach pracy świetlicy.
Data

Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

ADNOTACJE SZKOŁY
Data przyjęcia karty

Podpis przyjmującego kartę

DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
Data

Podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy Państwa,
że:
1, Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisu dziecka do świetlicy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane
przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w
przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu jej wycofania.
10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zapisu dziecka do świetlicy.

