KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 20....../20........

1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................................ klasa ................
Adres zamieszkania: .....................................................................................................................................
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów.
Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy do matki / prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy do ojca / prawnego opiekuna

3. Uczeń zapisany do świetlicy ze względu na dowóz z miejscowości: .............................................................
4. Uczeń zapisany do świetlicy ze względu na pracę rodziców/prawnych opiekunów.
Matka / prawny opiekun

Ojciec / prawny opiekun

Pieczęć zakładu pracy, czytelny podpis osoby uprawnionej do
poświadczenia

Pieczęć zakładu pracy, czytelny podpis osoby uprawnionej do
poświadczenia

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w świetlicy.
a. stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku
b. różny wymiar godzin:

od ................. do ....................

poniedziałek

od ................. do ....................

wtorek

od ................. do ....................

środa

od ................. do ....................

czwartek

od ................. do ....................

piątek

od ................. do ....................

6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.
1. .................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr tel. kontaktowego

2. ................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr tel. kontaktowego

3. ................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr tel. kontaktowego

4. ................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr tel. kontaktowego

7. Dodatkowe informacje, uwagi: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

8. Zasady bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy.
a. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
b. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione
przez nich na karcie.
c. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
d. Uczeń, który nie ukończył 7 roku życia nie może samodzielnie wyjść ze świetlicy.
e. Samodzielnie ze świetlicy może wyjść dziecko, które ukończyło 7 rok życia i ma na to pisemną zgodę
rodziców/ opiekunów prawnych.
f. Uczeń, który przebywa w świetlicy ma obowiązek stosowania się do jej regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
zorganizowania zajęć w świetlicy.

…………………………………………………

…………………………………………………

podpis matki / opiekuna prawnego

podpis ojca / opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dalej RODO informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 6,
72-300 Gryfice;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodsp3@zpo.gryfice.eu
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji funkcjonowania świetlicy na podstawie Art. 6 ust.
1 lit., a) RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia
przetwarzania, jednak nie wcześniej niż do ustania pobytu dziecka w Świetlicy.

7. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania dziecka do świetlicy.

