KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej w Krynicznie na rok szkolny 2020/2021
Proszę o przyjęcie do świetlicy mojego dziecka. ………………………………………………
ucznia klasy ............. ze względu na pracę zawodową obojga rodziców i brak opieki nad dzieckiem
innych osób dorosłych.
.......................................................................................
(podpis/y rodziców/opiekunów)

Adres zamieszkania dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych) oraz numer telefonu komórkowego:
Matka: …………………………………………………………………………………………..
Ojciec: …………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie rodziców o sposobie powrotu dziecka do domu(proszę zaznaczyć wybraną opcje):
1) Dziecko wraca autokarem szkolnym
2) Wraca samodzielnie
3) Jest odbierane przez osobę dorosłą
Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.
ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby:
l.p

Imię i nazwisko osoby upoważnianej

1
2
3

W celu odbioru dziecka osoby wskazane powyżej powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości,
okazywany na żądanie osób odpowiedzialnych za opiekę nad dzieckiem

………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/rodziców

WAŻNE INFORMACJE
1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie przez
rodziców (opiekunów prawnych) wraz z kartą zgłoszenia zaświadczenia o zatrudnieniu.
2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 16.30.
3. W świetlicy szkolnej obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we
wrześniu.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy.
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/opiekunowie.
8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby
dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów.
9. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione .
Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje, iż:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w
Krynicznie ul. Szkolna 6
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z naszym
inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres: abi@adametronics.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, co oznacza istnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art.6 ust.1 lit.c
oraz art.9 ust.2 pkt.b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych wyżej, celów przetwarzania, nie
dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach odrębnych, w tym w przepisach dotyczących archwizacji dokumentów
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a ich odbiorcami mogą
być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
W granicach określonych przez RODO posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie
przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Nie występuje również
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z uwagi na fakt, że nie jest ona podstawą ich przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na realizację obowiązków prawnych spoczywających na
administratorze; w przypadku nieprzekazania informacji niezbędnych administratorowi do realizacji spoczywających
na nim zadań niemożliwe będzie zapisanie dziecka do świetlicy lub odbiór dziecka przez inne osoby niż
rodzice(przedstawiciele ustawowi)
W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa

