
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DOJEŻDŻAJĄCEGO DO ŚWIETLICY  

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 Wypełnioną kartę należy złożyć w świetlicy do dnia 14 września 2021r. 

 

Imię i nazwisko ucznia                                                                                                                                        klasa:  

                                                                                                                                                  --------- 

Adres zamieszkania  

 

 

Imię i nazwisko matki/  

opiekuna prawnego 

oraz telefon kontaktowy 

                                                                                                           

 

  --- --- ---    --- --- ---    --- --- --- 

Imię i nazwisko ojca/  

opiekuna prawnego 

oraz telefon kontaktowy 

 

                                                                                                        

     --- --- ---    --- --- ---    --- --- --- 

 

Szacowane godziny pobytu ucznia w świetlicy: 

…………………………………………………………………………………………… 

I kurs: 12.35; II kurs: 13.30; III kurs: 14.25; IV kurs: 15.20 (tylko dla klas VII - VIII) 

Uwagi szczególne na temat dziecka (np. choroby): ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia: 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza 

w Szczercowie oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania i nawiązywania ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy, 

w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

3. W razie wszelkich zmian, dotyczących powrotu dziecka, odbioru go ze szkoły lub innych, poinformuję wychowawców świetlicy 

telefonicznie oraz dostarczę pisemne oświadczenie. 

 

 

..................................................................      …...........................................................                

(miejscowość/data)                                                  (czytelny podpis rodzica) 

 

 
Klauzula informacyjna  

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH   Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

Dane osobowe ucznia przetwarzane są w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. 2021. 1082 t.j.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są w celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Wizerunek dziecka  oraz osiągnięcia dziecka w świetlicy szkolnej w celu publikacji w materiałach publikowanych na stronie internetowej szkoły 

przetwarzany jest związku z ustawą z dnia 4 lutego 19994 r.  O Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021. 1062 t.j. ) na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Podanie danych dziecka jest obowiązkiem ustawowym , a ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia dziecka do świetlicy 

szkolnej. 

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub 

innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny 

do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przep isach 

wykonawczych do niej. Tj. B-5.  W przypadku wizerunku uczestników zajęć świetlicowych dane przetwarzane będą do momentu odwołania 

zgody. 



 
 

Załącznik nr 1  
do karty zapisu na świetlicę 

 

 
OŚWIADCZENIE O FORMIE POWROTU DZIECKA Z PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO DO DOMU 

 

* Proszę wybrać jedną z dwóch opcji poprzez zaznaczenie pustego kwadratu symbolem: X.  

 

 Dziecko będzie wracało z przystanku do domu samodzielnie.  

              Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo samodzielnie powracającego ucznia, z przystanku   

              autobusowego lub miejsca wyznaczonego jako przystanek do domu.* 

 

 Dziecko będzie wracało z przystanku pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego/ inne upoważnione, pełnoletnie osoby.* 

 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go przez wskazaną powyżej,  

upoważnioną osobę.  
 

 

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

(miejscowość/data)                                            (czytelny podpis rodzica). 

 

 
Klauzula informacyjna  

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO):na podstawie art. 14 RODO 

 

L.p. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru  dziecka 

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  

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH   Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udzielonym upoważnieniem przez rodzica/opiekuna prawnego w celu odbioru dziecka ze 

świetlicy szkolnej  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021. 1082 t.j.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
KATEGORIE DANYCH Dane identyfikacyjne (imię , nazwisko, numer dowodu osobistego) osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA 

DANYCH 

Od osoby upoważniającej 

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przechowywane przez rok szkolny 2020/2021 lub do momentu odwołania zgody w placówce zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 



 

 
Załącznik nr 2 
do karty zapisu na świetlicę 

 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*   

 
*Właściwe podkreślić  

 
na nieodpłatne wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mój/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 (Dz. U. 2021. 1062 t.j.. ) 

 

 

 

 

..............................................................................     ....................................................................                
(miejscowość/data)                                            (czytelny podpis rodzica) 

 
 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH  Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA PRAWNA 

Wizerunek dziecka oraz jego osiągnięcia w celu publikacji w materiałach publikowanych na stronie internetowej szkoły przetwarzany jest związku 

z ustawą z dnia 4 lutego 19994 r.  o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021. 1062 t.j.) na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym 

podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Wizerunek osoby będzie przetwarzany do momentu odwołania zgody. 


