KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 20…../20…..
Świetlica szkolna działa na podstawie art.67.1 Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7.09.1991 z późniejszymi zmianami.

Imię/imiona dziecka: …..……………………… Nazwisko: ………….……………………………………
Klasa: ………...… Miejsce zamieszkania dziecka: …………….………………………………….…..
imię i nazwisko

telefon kontaktowy

matka
ojciec

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby:

imię i nazwisko:

stopień
pokrewieństwa:

nr telefonu:

inne:

W momencie odbioru dziecka ze świetlicy przez osoby upoważnione, należy
okazać nauczycielom świetlicy dowód osobisty.
Zobowiązuje się do przekazania poniższej klauzuli informacyjnej art. 13
RODO, osobom wskazanym przeze mnie jako upoważnione do odbioru
mojego dziecka ze świetlicy szkolnej

❏ zgoda na samodzielne opuszczanie świetlicy (zaznacza wychowawca)

JAKO RODZIC/OPIEKUN ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
● Zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny

w

całości

na

www.zs20.pl) i przestrzegania go,
●

Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy,

●

Aktualizowania podanych informacji za każdym razem gdy ulegną zmianie.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zadań świetlicy szkolnej.

Wrocław, dnia ……………,

Podpis opiekuna prawnego: …………………………………………..

Wyrażam zgodę, na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez
moje dziecko …………………………………………………………………..., w dni/o godzinie:
pon.

wto.

śr.

czw.

pt.

godzina:
w roku szkolnym 20…../20….. (od 1. września 20…..r. do 30.06. 20…..r. ).
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w/w
dzieckaw czasie samodzielnego powrotu do domu.
……………………………………………………………
data, podpis rodzica
Oświadczam, że wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie zdjęć i
materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych
podczas zajęć szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu.
Ponadto wyrażam zgodę na zamieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje
dziecko. Materiały mogą być wykorzystywane jedynie do promocji szkoły i mogą być
zamieszczane na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych
przez szkołę oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.

………………………………………………………
podpis rodzica

wypełnia wychowawca świetlicy
Kontynuacja korzystania ze świetlicy szkolnej w kolejnych latach
❏ kl …..
❏ kl …..
❏ kl ……

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 20
ul. Kłodnicka 36 54-218 Wrocław
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań
świetlicy szkolnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 ust 1 lit
a,. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe (imię nazwisko, dane kontaktowe, osoby
upoważnione, inne informacje w tym seria i nr dowodu osobistego osób
upoważnionych do odbioru dziecka przechowywane będą przez okres
uczęszczania dziecka do świetlicy.
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich
skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku, oraz
brakiem możliwości identyfikacji osób które mogą odbierać dziecko.

Potwierdzam, iż zapoznałam/-łem się z powyższą klauzulą informacyjną.
……….………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

