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

1

Podpis rodzica/ opiekuna
prawnego

Oświadczenia rodziców
1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem świetlicy
(*niepotrzebne skreślić).
2.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
związane z działalnością świetlicy (*niepotrzebne skreślić)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że
Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kmicica 23.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty
elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr
telefonu +48 512084372). Dane osobowe Państwa oraz dzieci będą przetwarzane w celu
zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) przytoczonego
wcześniej rozporządzenia. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające
realizujące usługi na rzecz Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane
przez czas trwania roku szkolnego 2020/2021. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do
treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zapisania dziecka do
świetlicy szkolnej. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
…..…………………………….…

…….…….………………………

Data i podpis matki

Data i podpis ojca

(opiekuna prawnego)

(opiekuna prawnego)

2

