KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
na rok szkolny 2018/2019
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej funkcjonującej w godzinach 7.00 – 18.00
................................................................................................................. z klasy ……………...
/ imię i nazwisko dziecka /

Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………...
Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych oraz numery kontaktowe:
1. ......................................................................... numer telefonu. …………………………….
2. ......................................................................... numer telefonu.…………………………......
Przyjmuję do wiadomości, że świetlica dla oddziałów I – IV czynna jest w godzinach
od 7.00-18.
Zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka ucznia klasy I-IV do godz. 1800
oraz aktualizacji wszelkich danych dotyczących dziecka i rodziców/ prawnych opiekunów
(telefony kontaktowe).
Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Warszawa, dnia ……..…………….
……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO POWROTU UCZNIA
Ja niżej podpisana (y)
.........................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót do domu
mojego dziecka
.........................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina wyjścia ucznia

Warszawa, dnia ……..…………….
……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBY
PEŁNOLETNIE
Ja niżej podpisana (y)
.....................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka ze świetlicy przez następujące osoby:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
odbioru dziecka ze świetlicy

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
odbioru dziecka ze świetlicy

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Stopień
pokrewieństwa

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świetlicy szkolnej, których administratorem
jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego w Warszawie na załączonym
załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……..…………….
……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBĘ
MAŁOLETNIĄ ( SIOSTRĘ / BRATA )
Ja niżej podpisana (y)
.........................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

wyrażam zgodę i biorę pełna odpowiedzialność prawną za powrót mojego dziecka
………………………………..........................................................
imię i nazwisko dziecka

pod opieką osoby małoletniej, która ma ukończony 10 rok życia.
Imię i nazwisko osoby
małoletniej
1.
2.
3.

Numer
legitymacji

Wiek

Stopień
pokrewieństwa

Warszawa, dnia ……..…………….
……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH ):
Zgodnie z art. 13 (RODO)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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, nr Tel. 22 617 63 28,
e-mail: sp168@edu.um.warszawa.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Żyła
Adres e-mail: sp168_iod@dbfopld.waw.pl .
3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy przetwarzane
będą w celu organizacyjnym działalności świetlicy szkolnej oraz realizacji jej zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i elektronicznej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
6. Dane osobowe podane przez Państwa w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji celów archiwizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) koniecznym do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością zapisania
Państwa dziecka do świetlicy szkolnej.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych
w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia
mojego dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych
oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości
ich aktualizowania oraz usunięcia.
Poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby
świetlicy szkolnej, których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 168
im. W Gomulickiego w Warszawie.
Warszawa, dnia ...............................................

……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących opuszczania
świetlicy przez ucznia informacje muszą być przekazane wychowawcy świetlicy
na datowanym i podpisanym przez rodzica/prawnego opiekuna piśmie lub za pośrednictwem
dziennika elektronicznego. Osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna prawnego
aby odebrać dziecko musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w upoważnieniu.
Warszawa, dnia ...............................................

……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie.
Warszawa, dnia ........................................

……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

Wyrażam/nie wyrażam* (*skreśl niewłaściwe) zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych
oraz na stronie internetowej naszej szkoły (adres strony: www.sp168.pl), w zakresie:
kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji przez Szkołę Podstawową nr 168
im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie.
Warszawa, dnia ...............................................

……………………………

……………………………

podpis matki /opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
1 Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646),
3. Ustawa z dn.15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2011 nr 139 poz.814 ze zm.).

Załącznik nr 1 do odbioru dziecka ………………………………………………………. ze świetlicy
/imię i nazwisko dziecka/klasa/

w Szkole Podstawowej nr 168 im. W. Gomulickiego w Warszawie
OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA:
Zgodnie z art. 13 (RODO)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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, nr Tel. 22 617 63 28, e-mail: sp168@edu.um.warszawa.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Żyła. Adres e-mail: sp168_iod@dbfopld.waw.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej
dziecko ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 168 im. W. Gomulickiego w Warszawie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i elektronicznej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.,
poz. 59 z późn. zm).
5. Dane osobowe podane przez Państwa w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów archiwizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych w przypadku
naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby świetlicy w Szkole
Podstawowa nr 168 im. W Gomulickiego w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich aktualizowania
oraz usunięcia.
Poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby świetlicy szkolnej,
których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 168
im. W Gomulickiego w Warszawie.
………………….……………………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby upoważnionej wyrażającej zgodę
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

