KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

nr ...........
kolejność złożenia karty
wypełnia nauczyciel

I. DANE OSOBOWE
1.Nazwisko i imię dziecka .....................................................................................................
2.Klasa ......................................

PESEL

..................................................................

3.Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................
4.Adres zamieszkania ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................

II. POWÓD DLA KTÓREGO DZIECKO JEST ZGŁASZANE DO ŚWIETLICY
(podać powód zawarty w regulaminie-rozdział IV pkt. 5)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Inne ważne okoliczności ........................................................................................................
................................................................................................................................................

III. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

IV. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA ( np. stan
zdrowia) ................................................................................................................................
................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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V. OŚWIADCZENIA (proszę zaznaczyć właściwą wersję oświadczenia):
1.Oświadczamy, że wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za
samodzielny powrót dziecka do domu. Wyjście ze świetlicy o godzinie:
Pn. ............................. Wt. ..................................
Śr .................................
Czw. ..........................................
Pt. ..........................................
Data .............................. Podpisy rodziców .....................................

.................................

2. Oświadczamy, że będziemy odbierać dziecko osobiście.
Data .............................. Podpisy rodziców .................................. ..................................
3. Dziecko będzie odbierane przez upoważnione przez nas pełnoletnie osoby.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu
osobistego

Numer telefonu
kontaktowego

4. Oświadczamy, że dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią:
....................................................................................................
i
bierzemy
pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pozostającego pod opieką w/w osoby
niepełnoletniej.
Data .............................. Podpisy rodziców ..................................... .................................

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo
dziecka pozostającego na jej terenie poza godzinami pracy świetlicy.

Data ............................. Podpisy rodziców .................................. .....................................
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Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy, zobowiązuję się do
przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kodeksu
karnego (Dz. U. z 1997 r.nr 88, poz.553, ze zm.) za złożenie fałszywych oświadczeń
i podanie fałszywych danych.

..................................................
data i podpis przyjmującego kartę

...........................................

........................................

czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH UCZNIA (ŚWIETLICA SZKOLNA)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im.
Stanisława
Staszica
w
Pabianicach,
Ostatnia
15a,
95-200
Pabianice
sekretariat@spnr14pabianice.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana – imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz Państwa
dziecka/podopiecznego – imię, nazwisko, klasa, data i miejsce urodzenia, PESEL,
informacje dotyczące stanu zdrowia, wizerunek, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych to jest ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w świetlicy szkolnej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach wyżej wskazanej działalności świetlicy
szkolnej do końca roku szkolnego.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego wymienione wyżej w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach
mgr Beata Jaśkiewicz
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KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
ODBIORU UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im.
Stanisława
Staszica
w
Pabianicach,
Ostatnia
15a,
95-200
Pabianice,
sekretariat@spnr14pabianice.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu
osobistego, nr telefonu kontaktowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań opiekuńczych w świetlicy
szkolnej.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe otrzymano od rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego wymienione wyżej w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach
mgr Beata Jaśkiewicz
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