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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2018 / 2019
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku mojego dziecka.
I.

DANE DZIECKA

IMIĘ I NAZWISKO
KLASA
ADRES
ZAMIESZKANIA
INNE UWAGI
O DZIECKU
(STAŁE CHOROBY,
UCZULENIA,
PRZECIWSKAZANIA
ZDROWOTNE)
wypełnianie tego punktu
jest dobrowolne
ZAINTERESOWANIA
wypełnianie tego punktu
jest dobrowolne
II.

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
MATKA
(OPIEKUN PRAWNY)

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
ZAMIESZKANIA
TELEFON
KONTAKTOWY

OJCIEC
(OPIEKUN PRAWNY)
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III.

POWRÓT DZIECKA DO DOMU

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za
(należy wybrać i wypełnić jedną z czterech wymienionych pozycji):
1. samodzielny powrót

dziecka

do

domu

i

wyjście

ze

świetlicy codziennie

o godz. …...........................................
2. samodzielny powrót dziecka do domu i wyjście ze świetlicy w wybrane dni tygodnia:
…………………………………………………… o godz. ……………...……………....
…………………………………………………… o godz. ……………...……………....
…………………………………………………… o godz. ……………...……………....
3. powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej: ………………………………………….
4. decyzję, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez niżej wymienione osoby
pełnoletnie:
Lp.

Imię i nazwisko

numer telefonu

stopień
pokrewieństwa

1
2
3
Ja niżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości, że świetlica czynna jest
w godzinach od 7.00 do godz. 16.30.
Ja niżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości, że osobom nieupoważnionym,
w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem innych środków odurzających dziecko nie
będzie przekazywane. Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) wyrażona telefonicznie nie
będzie brana pod uwagę.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że obydwoje rodziców (opiekunów prawnych)
są osobami pracującymi.
Ja niżej podpisany/a zapoznałem/am się i moje dziecko z regulaminem świetlicy
szkolnej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przedłożone powyżej informacje są zgodne
ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się jednocześnie do bieżącej aktualizacji danych
zamieszczonych w „Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej”.
Czerwieńsk, dn. …………………………

……………………………………..
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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IV.

OŚWIADCZENIA I ZGODY

Oświadczam, że ……………………………………….… w czasie pobytu w świetlicy,
(imię i nazwisko dziecka)
po uzgodnieniu z wychowawcą, może samodzielnie wychodzić do toalety, biblioteki szkolnej
oraz być zabieranym na zajęcia dodatkowe, organizowane na terenie szkoły, przez osoby
prowadzące te zajęcia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych
osobowych mojego dziecka oraz moich (Załącznik nr 1), w związku z zapewnieniem
możliwości korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku w procesie opiekuńczo-wychowawczym, i akceptuję jej
postanowienia.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na prezentowanie prac i umiejętności dziecka
oraz jego wizerunku (utrwalonego na zdjęciach z uroczystości, imprez i konkursów
świetlicowych) w szkole, na publikację zdjęć i prac mojego dziecka na stronie internetowej
szkoły oraz w materiałach promujących szkołę.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka wymienionych w punkcie „I. DANE DZIECKA”, w tym także tych, które mogą
dotyczyć zdrowia dziecka oraz jego cech fizycznych, fizjologicznych, mogących być uznane
za biometryczne, do celów związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym
w świetlicy szkolnej.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
małoletniego/niepełnoletniego* dziecka, któremu miałoby być wydane dziecko ze świetlicy
szkolnej do celów związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy
szkolnej.
(Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do świetlicy
szkolnej oraz świadczenie usług w tym zakresie. Zgodę można wycofać w każdej chwili.)
Czerwieńsk, dn. …………………………

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby pełnoletniej
upoważnionej do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, które zostały podane powyżej, do
celów związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy szkolnej, w tym
także do ustalenia mojej tożsamości jako osoby odbierającej dziecko.
Czerwieńsk, dn. …………………………

……………………………………..
podpis osoby upoważnionej

* niewłaściwe skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERWIEŃSKU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, tel. 68 3278 076, email:
spczerwiensk@czerwiensk.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku możliwy jest pod poprzez adres email: inspektor@odo-czerwiensk.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 Zapewnienia możliwości korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej zgodnie
art. 6 ust. 1 „RODO”;
 celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy,
 w celu właściwej realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji
zajęć w świetlicy szkolnej,
 prezentowanie prac i umiejętności dziecka oraz jego wizerunku (utrwalonego na
zdjęciach z uroczystości, imprez i konkursów świetlicowych) w szkole, na publikację
zdjęć i prac mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w materiałach
promujących szkołę;
 niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: spczerwiensk@czerwiensk.pl,
68 3278 076)
4. Dane osobowe osoby upoważnionej przez rodziców/prawnych opiekunów do odbierania
dziecka ze świetlicy, przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 przez Administratora w celu
właściwej realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienia dziecku
bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej.
5. Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane jego rodziców/prawnych
opiekunów mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania
danych na podstawie przepisów prawa w związku z zapewnieniem mu prawidłowej opieki,
w tym opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa oraz podmiotom wspomagającym
Administratora w prowadzeniu systemu teleinformatycznego LIBRUS oraz strony
internetowej szkoły, w tym realizujących usługi hostingowe dla Administratora.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 pracownicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku;
 podmioty współpracujące ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu
edukacyjnego
 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne
przepisy prawa.
7. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby upoważnionej do
odbierania dziecka ze świetlicy, przetwarzane i przechowywane są na potrzeby związane
z prowadzeniem dokumentacji świetlicy szkolnej, odpowiednio:
 przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa,
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 do czasu wycofania zgody (jeżeli wcześniej taka zgoda była).
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej
organizacji międzynarodowej.
9. W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo do:
 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
10.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.
Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.
12.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
też poddawane procesowi profilowania.

