Karta zgłoszenia dziecka
do ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Fryderyka Chopina w Skórzewie
na rok szkolny 2022/2023 klasa ……………….
UWAGA! Kartę należy wypełnić pismem drukowanym
1. DANE

DANE DZIECKA
Imiona

Nazwisko

DATA I MIEJSCE URODZENIA
Adres zamieszkania kandydata
Ulica

______ ______ __________r.

Kod

w ____________________________

Nr domu

Nr lokalu

Powiat

Gmina

Miejscowość

Województwo

DANE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ*
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Ulica
Kod

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu
Telefon kontaktowy

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Ulica
Kod

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu
Telefon kontaktowy

INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA
INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA
(choroby, alergie, przyjmowane leki,
inne mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole).

2. DEKLARACJE
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej wyłącznie przez osoby posiadające identyfikator, w pozostałych przypadkach osoba odbierająca dziecko musi okazać pisemne imienne upoważnienie i dowód osobisty.
Jednorazowe, pisemne upoważnienia dotyczące odbioru dziecka oraz zgody na regularny odbiór
dziecka przez osoby zabierające dzieci na zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą należy
przekazać wychowawcom świetlicy.

Dziecko przed rozpoczęciem zajęć szkolnych (lekcji oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę)
będzie przychodziło do świetlicy szkolnej nie wcześniej niż o godzinie………….
Dziecko po zakończeniu zajęć szkolnych (lekcji oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę)
będzie przebywało w świetlicy szkolnej nie dłużej niż do godziny………….
Dziecko będzie wracało samodzielnie ze szkoły
(świetlicy) o godzinie ……, za co niżej podpisani
biorą pełną odpowiedzialność.

TAK / NIE

Oboje rodzice pracują zawodowo w godzinach pracy
szkoły

TAK / NIE

Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/40)
Przyjmuję do wiadomości, iż :
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1
im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań (dalej: Szkołą), e-mail:
sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole jest Sebastian Łabowski, e-mail: inspektor@bezpiecznedane.eu .
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora
przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam,
że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania
przez dziecko, którego dane dotyczą ze świetlicy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………………..

…………………………………………..

Data i podpis MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

Data i podpis OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

_____________________________________________________________________________________________
ZGŁOSZENIE ROZPATRZONO POZYTYWNIE/NEGATYWNIE*
(*niepotrzebne skreślić)

………………………..
Data

…………………………………………………….….
Podpis upoważnionego WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

