KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU
W ZABOROWIE
Dzieci będą przyjmowane na świetlicę szkolną zgodnie z Regulaminem Świetlicy. Kartę wypełniają rodzice/
prawni opiekunowie dziecka.
Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 -17.30

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………. Klasa………………
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Czy dziecko będzie korzystało z obiadów? TAK/NIE
Czy wyraża Pan/i zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku dziecka podczas zajęć,
konkursów i uroczystości realizowanych przez świetlicę szkolną (umieszczanie zdjęć na stronie
internetowej szkoły w celu informacji i promocji)? TAK / NIE
1. Informacje o rodzicach /opiekunach prawnych/
……………………………………………..
imię i nazwisko matki /opiekuna

……………………………...……………
imię i nazwisko ojca /opiekuna

……………………………………………..
tel. kontaktowy

……………………………...……………
tel. kontaktowy

……………………………………………..
tel. zakładu pracy

……………………………...……………
tel. zakładu pracy

……………………………………………..
data i pieczęć zakładu pracy
potwierdzająca zatrudnienie

……………………………...……………
data i pieczęć zakładu pracy
potwierdzająca zatrudnienie

2. Informacje rodziców /opiekunów prawnych o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
a) Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko świetlicy
szkolnej
o godzinie ..........................
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Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
b) Oświadczam, że moje dziecko będzie przebywało w świetlicy:
- przed zajęciami dydaktycznymi – 7.00 – 7.45....................,
- po zajęciach dydaktycznych do godz. …..............................
c ) Upoważniam pracownika Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do odbioru mojego
dziecka ze świetlicy na odwóz autobusem szkolnym. TAK / NIE
- Wólka kurs ....................
- Wąsy kurs ......................
d) W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią, rodzice / prawni opiekunowie
zobowiązani są do wypełnienia oddzielnego oświadczenia.
e) Do odbioru naszego dziecka ………………………………………………………..
upoważniamy następujące osoby:
imię

nazwisko

dokument
tożsamości

numer
dokumentu

telefon

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od momentu jego odbioru
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie przez upoważnioną przez nas osobę.

Zaborów, ……………..,

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczam że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu
osobistego,) będą przetwarzane i administrowane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie w celu umożliwienia odbioru dziecka ze szkoły. Dane
zostały przekazane administratorowi danych osobowych przez rodziców dziecka.
2

3. Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych:
a) Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej dostępnej na stronie szkoły www. i
zobowiązuję się przestrzegać ustaleń w nim zawartych.
b) Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie
od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu /np. ewentualność powrotu do
domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby/.
c) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych przetwarzanych w ramach zapisu dziecka do świetlicy jest dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182, 05-083 Zaborów.
Inspektorem Danych Osobowych jest:
Pan Marcin Gałązka e-mail: kontakt@firebhpsecurity.pl
Dane –w zakresie zawartym w niniejszym formularzu –będą przetwarzane w celu zapisu dziecka do świetlicy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. 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 osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).
W ramach zapisu dziecka do świetlicy dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być
udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie
postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd).
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie zapisu dziecka do świetlicy będą przechowywane przez szkołę, do czasu
korzystanie ze świetlicy nie dłużej niż do końca okresu w którym uczeń uczęszcza do świetlicy (zgodnie z art. 160
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Jeśli uczeń nie został przyjęty do świetlicy jego
dane będą przechowywane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądanie ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
korzystania z świetlicy. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.
W ramach prowadzenia zapisu do świetlicy dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zapisu dziecka do świetlicy jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
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W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu zapisu dziecka do świetlicy nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Oznacza to, że decyzję dotyczącą przyjęcia dziecka do świetlicy nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się
żadnych profili kandydatów.
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie zapisu dziecka do świetlicy
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art.
77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy
pamiętać, iż tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie
dotyczy zaś przebiegu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do świetlicy Oznacza to, że podanie danych zawartych we
wniosku jest konieczne dla uczestnictwa w procesie zapisu dziecka do świetlicy.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby upoważnionej do
odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

imię

nazwisko

Miejscowość

Data

podpis
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