KARTA ZAPISU DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W roku szkolnym 2022/2023

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka

Klasa

Data urodzenia

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
L.p.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

1.
2.

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO ŚWIETLICY
1. Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby (poza rodzicami/prawnymi opiekunami):
L.p.

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko

Seria i numer
dowodu osobistego

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną,
upoważnioną przeze mnie osobę. Osoby upoważnione wyrażają zgodę na okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania tożsamości.

2. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo lub inne osoby
niepełnoletnie:
L.p. Imię i nazwisko
1.
2.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką w/w osób niepełnoletnich.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko o godzinie:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Godzina
wyjścia
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas samodzielnego powrotu ze szkoły
do domu. Warunkiem samodzielnego opuszczenia świetlicy jest ukończenie przez dziecko 7 lat.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie
od ustalonego czasu czy sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność
samodzielnego powrotu do domu lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej zawartymi
w Regulaminie świetlicy oraz z obowiązującymi w świetlicy Procedurami postępowania.

..……………………….……………………..………………………
(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z UPOWAŻNIENIEM DO ODBIORU UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
Kto przetwarza Państwa dane
osobowe?

Z kim mogą się Państwo
skontaktować?

W jakim celu i na jakiej
podstawie przetwarzamy
Państwa dane?
Jakie kategorie Państwa danych
osobowych przetwarzamy?
Jakie mają Państwo prawa?

Komu przekazujemy Państwa
dane?
Jaki będzie czas przetwarzania
Państwa danych?
Skąd pozyskaliśmy Państwa
dane?
Czy jakieś decyzje zapadają w
sposób zautomatyzowany?
Czy Państwa dane są
przekazywane poza Polskę?

Administratorem przetwarzanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2,
reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Stefana Wyszyńskiego
101, w Zielonej Górze, 65-036, tel.: +48 68/ 326 36 80, email:
sekretariat@sp2zgora.pl.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - p. Kamilem Kolenikiem,
tel.: 880 100 367, e-mail: iod1@cuw.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany powyżej. Inspektor nie udziela jednak informacji
dotyczących innej działalności placówki.
Państwa dane zbierane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w
szkole. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
pkt e) RODO* oraz art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
Będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, tj. imię
i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego.
Mają Państwo następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane
osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku
szkolnego 2022/2023.
Państwa dane osobowe zostały podane przez rodziców/opiekunów prawnych
ucznia w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w pkt. 1, dotyczącym
upoważnienia do odbioru ucznia.
W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają
w sposób zautomatyzowany oraz nie są budowane żadne profile.
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej,
ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

………………………………………………..
(data)

………………………………………………………
(czytelny podpis)

*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.
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Kto przetwarza Państwa dane
osobowe?
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Mają Państwo następujące prawa:
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(data)

………………………………………………………
(czytelny podpis)

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
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