
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

na rok szkolny ............../............. 
 

Imię i nazwisko dziecka Klasa 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

Adres zamieszkania dziecka 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna dziecka Imię i nazwisko ojca/ opiekuna dziecka 

Numer telefonu matki/ opiekuna dziecka Numer telefonu ojca/ opiekuna dziecka 

Oświadczenie rodziców dotyczące zatrudnienia 

Nazwa zakładu pracy ………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….  

Godziny pracy ………………………………  

Numer telefonu do zakładu pracy…………... 
……………………………………………… 

Nazwa zakładu pracy ………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….  

Godziny pracy ………………………………  

Numer telefonu do zakładu pracy…………... 
………………………………………………. 

Informacje o dziecku (stan zdrowia, okulary, aparat ortodontyczny, itp.) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w roku …………./…………. 
 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Podpis rodzica/ opiekuna 

prawnego 
   

   

   

   



                                                                         Oświadczenia rodziców 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i 

elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem świetlicy (*niepotrzebne skreślić). 
 

 

Klauzula informacyjna 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowi-

cach, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice. Kontakt: tel. 76/746 35 00, e-mail: sekretariatsp1@sp1.polko-

wice.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu publikacji jego wizerunku na terenie placówki, na jej 

stronach internetowych, na profilach społecznościowych Szkoły oraz w innych materiałach służących 

promocji placówki, na podstawie udzielonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Cofnięcie zgodny nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowią-

zującym prawem 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowią-

zujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprze-

ciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia wobec przetwarzania. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profi-

lowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach wymienionych w punkcie 3  jest dobrowolna. 

 

 

 

…..…………………………….…                                                                   …….…….……………………… 
        Data i podpis matki                            Data i podpis ojca 
       (opiekuna prawnego)                        (opiekuna prawnego) 
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