
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIELENKU DRAWSKIM

PROSZĘ O OBJĘCIE MOJEGO DZIECKA ……………………………………………………………………... 

KLASA/GRUPA OP …………… ZAJĘCIAMI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dzieci z oddziałów przedszkolnych po swoich zakończonych zajęciach, do czasu pierwszego odjazdu ze szkoły tj. do 13.40

są objęte obowiązkową świetlicą szkolną 

1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………

2. Dane dotyczące rodziców/ opiekunów prawnych:

Matka Ojciec
Nazwisko i imię:……………………………… Nazwisko i imię:……………………………...

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

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

Telefon……………………………………….. Telefon………………………………………..

godziny pracy……………………………….. godziny pracy………………………………..

………………………………………………… ………………………………………………..
Pieczątka zakładu pracy potwierdz. zatrud. Pieczątka zakładu pracy potwierdz. zatrud.

Czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej
Dzień tygodnia Godzina, do której dziecko

ma być objęte świetlicą
Uwagi

Poniedziałek od                    do

Wtorek od                    do

Środa od                    do

Czwartek od                    do

Piątek od                    do

Wyrażam także zgodę na to,  aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach,  imprezach i  wyjściach
organizowanych w godzinach świetlicy.

W  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w  sposobie  odbioru  lub  powrotu  dziecka  do  domu
informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.

……………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica)



Na podstawie  art. 6 ust 1 lit a, c i e oraz art. 9 ust.2 lit a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych 

osobowych.

…………………………………..

               podpis rodzica/ opiekuna

Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Działając  na  podstawie  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 w
sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego
przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (dalej:  „Rozporządzenie),  podaję  następujące
informacje:

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim
działająca przez Dyrektora Szkoły  z siedzibą w Mielenku drawskim 47, 78-500 Drawsko Pomorskie,
tel. (94) 3067777;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iodo@mielenko.edu.pl;
3) administrator  danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  a,  c i  e

Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 
z Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty  (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  1457),  Ustawy z  dnia  15  kwietnia  2011r.  poz.  2159)  oraz  Kodeksu
Postępowania Administracyjnego w celu realizacji zadań wynikających z tych ustaw oraz gdyż jest  
to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi mocą ww. przepisów prawa;

4) w  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt.  3,  dane  osobowe  mogą  być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej,
skarbowym,  windykacyjnym,  egzekucyjnym,  ubezpieczeniowym,  kontrolnym,  zabezpieczenia
społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji,
instytucjom  bankowym,  dostawcom  systemów  IT,  podmiotom  świadczącym  usługi  prawne,  sądom,
organom ścigania, komornikom, 

5) dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  wskazanego  w pkt  3  celu
przetwarzania,  w  tym  w  celu  archiwizacji  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach;

6) w związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Mielenku Drawskim danych
osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo
do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania
danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie  art.  21  Rozporządzenia,  przy  czym  w celu  realizacji  tych  praw  należy  złożyć  wniosek  
z wyprzedzeniem 14 dni;

7) w  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  przez  administratora  danych  osobowych  narusza  przepisy
prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym;
9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.

22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy.


