
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE 

w roku szkolnym 2020/2021 
  

 

 

Proszę o przyjęcie .......................................................................................................... .........  

 

Ucznia /uczennicy kl. ........................................................................ do świetlicy szkolnej.  

 

W celu zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku oraz właściwego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi proszę 

o podanie: 

 

Adres zamieszkania ……………………………….………………………..………..……………………………… 

  

Imię i nazwisko matki ………………….……………………………………………………………………………. 

Telefony kontaktowe:   ……………………………………………………………………………………………….  

 

Imię i nazwisko ojca ……………………………………...………………………………………………………….. 

Telefony kontaktowe:   …………………………………………...…………………………………………………. 

 
Administratorem danych jest Dyrektor reprezentujący Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  

 kontakt z IOD: kontakt@iszd.pl  

 

Powyższe dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami. Dane nie będą przekazywane, chyba że wynika to z przepisu 

prawa lub byłoby niezbędne do zapewnienia właściwej opieki dziecku. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, 

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna 

Pan/ Pani że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/ Panu prawo skargi: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Dane będą przechowywane: do końca roku szkolnego, po czym przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

  
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

 
Wyrażam zgodę * 

 

Nie wyrażam zgody   

 

na nieodpłatne wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promowania działalność  świetlicy szkolnej  

w każdej formie zgodnej z prawem, w zakresie związanym z działaniami promującymi placówkę wykraczającymi poza prawo oświatowe,  zgodnie 

z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz  jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy, prace dzieci wykonywane podczas zajęć oraz w związku 

z wydarzeniami związanymi z działalnością świetlicy  szkolnej  w tym z wewnętrznymi  konkursami, w których bierze udział uczeń mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Szkoły  

oraz w mediach (prasa, telewizja) zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 

5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 

 
 

 

  .......................................................................................................... 
 /data, czytelny podpis rodzica)   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@iszd.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku)  jest Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza 

w Szczercowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym  

do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  

elektroniczną kierując korespondencję na adres spszczrcow@poczta.onet.pl 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: przez rok po czym zostaną przechowywane zgodnie z okresami 

archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.  

 

*W przypadku wizerunku uczestników zajęć świetlicowych dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 

 

 

Załącznik nr: 1 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 
(dotyczy osób innych niż rodzice) 

 

 Imię i nazwisko Numer dowodu osobistego: 
Podanie numeru dowodu osobistego jest dobrowolne, jednak niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dziecka, służy weryfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

 

Zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w stosunku do osoby upoważnionej do odbioru mojego dziecka. Celem przetwarzania 
podanych danych jest weryfikacja osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Dane nie będą przekazywane, chyba, że wynika to z przepisu prawa lub jest to niezbędne 

do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecka. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia: dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani 

prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: przez rok po czym zostaną przechowywane zgodnie z okresami archiwizacji określonymi 

w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji. 
 

 

 
 

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

 /data, czytelny podpis rodzica)   
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