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Załącznik nr 1 do  Regulaminu  Świetlicy  Szkolnej   

w  Szkole  Podstawowej  nr  3.   

 

 

Łomianki, dnia ………………….. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM ……………………………….. 

 

I. DANE OSOBOWE 

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

2. Klasa do której będzie uczęszczało dziecko:…………………………………………….…………… 

3. Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………….… 

4. Adres zamieszkania:…………………………….…………………………………………………… 

5. Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów: ……………………………………………..…………… 

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

6. Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów: 

Matka:…………………………………………………. 

Ojciec:………………………………………………….  

Telefon domowy (stacjonarny): …………………………………………… 

 

II. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam następujące osoby (oprócz rodziców): 

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

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

Dla każdej z osób upoważnionych należy osobno wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka oraz 

klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i załączyć do karty zgłoszenia. 

2. Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ................................................................... 

po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny......................................................................... 

3. Jeśli dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną, należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 
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Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły 

 

Zezwalam na samodzielny powrót ze szkoły mojego dziecka …………….......................................... 

                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

uczennicy/ucznia klasy………………………  

 

Samodzielny powrót będzie miał miejsce w dniach: ( należy wpisać godzinę zakończenia lekcji lub 

godzinę wyjścia ze świetlicy) 

 

Poniedziałek, godz. ………………………………………………………… 

 

Wtorek, godz. ………………………….…………………………………… 

 

Środa, godz. ………………………….…………………………………… 

 

Czwartek, godz. ………………………….………………………………… 

 

Piątek, godz. ………………………….…………………………………… 

 

Oświadczam, iż przyjmuję pełną odpowiedzialność za moje dziecko, jego bezpieczeństwo z chwilą 

opuszczenia przez nie szkoły. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenia, wynikające 

z  samodzielnego powrotu dziecka do domu. Zostam/łem również poinformowany, iż stołówka, nie 

znajduje się na terenie szkoły. 

 

 

 

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

    (czytelny podpis matki)                                                                                    (czytelny podpis ojca) 
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III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Choroby, zażywane leki itp. 

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

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIE 

Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy oraz do aktualizacji danych. 

 

V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, DODATKOWE OŚWIADCZENIA 

I INFORMACJE  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem 

opiekuńczo-wychowawczym. 

2. Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć z zajęć i uroczystości świetlicowych, na których widnieje 

moje dziecko, na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych,  tablicach i gablotach 

promujących szkołę. 

3. Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

4. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone z domu. Wychowawcy 

świetlicy mają wpływ na ocenę zachowania dziecka. 

5. Zapoznałam/łem się z  Regulaminem  Świetlicy  Szkolnej   w  Szkole  Podstawowej  nr  3  

z   Oddziałami  Dwujęzycznymi i Sportowymi  im. Janusza Kusocińskiego  w Łomiankach.  

 

 

 

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

    (czytelny podpis matki)                                                                                    (czytelny podpis ojca) 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach / zwana dalej Administratorem/ 

Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych u Administratora przy użyciu danych 

kontaktowych szkoły: pisemnie, poprzez e-mail, telefonicznie. 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda. 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu weryfikacji Pani/Pana 

tożsamości niezbędnej przy odbieraniu dzieci z Placówki. Szkoła musi bowiem mieć pewność, że 

powierza opiekę nad dzieckiem uprawnionej do tego osobie, w tym osobie wskazanej przez rodziców 

bądź prawnych opiekunów dziecka. 

4) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości odbierania dziecka/dzieci z placówki. 

5) W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Jeśli dojdzie do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, nie 

będzie Pan/Pani mogła odbierać dziecka/dzieci z Placówki ponieważ nie będzie możliwości 

potwierdzenia Pani/Pana tożsamości. 

6) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa, w ramach działającego upoważnienia ale też odbiorcom działającym na 

rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to firmy 

wykonujące usługi archiwizacyjne. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

9) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba, że Administrator 

usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania 

danych. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 

RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych 

w  przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w  przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych 

w  sposób zautomatyzowany o ile spełnione zostały warunki z art. 20 RODO. 

11) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje 

Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO w Warszawie). 

 

 

 

 

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

    (czytelny podpis matki)                                                                                    (czytelny podpis ojca) 

 

 


