
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

     Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach na rok szkolny……/….. 

Kartę wypełniają rodzice prawni- opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

Imię  i nazwisko dziecka………………………………………………………………………. 

                                                                                                   klasa………….. 

Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych) 

       matki………………………………………………………………………………………. 

       nr telefonu/nr dowodu …………………………………………………………. 

       ojca…………………………………………………………………………………………. 

       nr telefonu/nr dowodu ………………………………………………………………….. 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka (np. stałe choroby, dolegliwości) 

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

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

INFORMACJE  O ODBIERANIU DZIECKA  ZE  ŚWIETLICY 
Wszelkie zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz samodzielnego 

wyjście syna/córki ze świetlicy należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy 

 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby:  

 

Dziecko może opuścić świetlice samodzielnie w następujących godzinach: 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
W godzinach:  

 

    

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili odbioru z placówki przez wyżej osobę.  
 

                                         …………………………………………. 
                                                               (data, podpis rodzica, opiekuna) 

Lp. Osoba upoważniona (imię i nazwisko ) 

Placówka ma prawo zweryfikować 

tożsamość osoby odbierającej dziecko 

poprzez wgląd do dowodu tożsamości  

Dokument tożsamości  

(seria i numer dowodu) 

Numer telefonu  

 

1. 

 

 

  

 

2. 

 

 

  

 

3. 

 

 

  

 

4. 

 

 

  



 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzurą informacyjną: 

a. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ul. 

Wybickiego 33, 83 – 050  Kolbudy; 

b. Administrator Danych Osobowych  powołał Inspektor Ochrony Danych , z którym można 

kontaktować się  pod adresem  e-mail inspektor.odo@gmail.com 

c. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

 osoby upoważnionej do odbioru dziecka w celu prawidłowej realizacji zadań 

związanych z prowadzeniem świetlicy, zobowiązań edukacyjnych i dydaktycznych 

nałożonych na szkołę przez prawo oświatowe oraz na podstawie wyrażanej zgody na 

podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO 

 ucznia oraz rodzica/opiekuna w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych 

w świetlicy szkolnej nałożonych na szkołę przez prawo  oświatowe na podstawie art.6 

ust.1 lit. c RODO  

d. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

e. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celu dal 

jakiego zostały zebrane; 

f. Posiadam prawo dostępu do treści  danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego 

opiekuna oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z świetlicy szkolnej oraz prawo  ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody) w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają 

pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.) 

g. Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00 – 193 Warszawa  

Oświadczam, że przełożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym 

- zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy.  

Zobowiązuję się ;  

- do punktualnego odbierania syna/córki ze świetlicy i jednocześnie biorę odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy 

szkolnej 

- do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka 

 
Wyrażam zgodę, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z  upoważnieniem do odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

 

…………………………..                                             ……………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                                                                                                                     

 

mailto:inspektor.odo@gmail.com

