
 

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 20…./20…..  

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie 

1.Dane osobowe dziecka 

Imię i nazwisko 

Klasa 

Data urodzenia 

Miejsce zamieszkania 

 
2.Dane osobowe rodziców/opiekunów                      Matki                         Ojca 
Imię i nazwisko 

Nr dowodu osobistego 

Miejsce zamieszkania 

Numery telefonu kontaktowego 

 
3. Informacje na temat stanu zdrowia dziecka lub innych ważnych problemów 

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

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

…............................................................................................................................. 
4. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Numer telefonu* 

   

   

   

   

   

   

   
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane 
wyżej, upoważnione przez nas osoby. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych zgodnie z art. 14 RODO: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie, ul. Daszyńskiego 11, 
67-200 Głogów. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 
iodags@iodags.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) w celu umożliwienia Pani/Panu odbiór dziecka 
w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo co jest obowiązkiem prawnym placówki uregulowanym w statucie, zgodnie z przekazanym 
upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna oraz  art. 6 ust 1 lit a  
( zgoda) nr telefonu w celu kontaktowym. 
2.Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego. 
3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
4.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.  
5.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
6.Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu. 
7.Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Informacja od rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO  wobec wyżej     
wymienionych osób poprzez zapoznanie ich z w/w Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

 

5.Oświadczenie w wypadku, gdy dziecko będzie samodzielnie opuszczać świetlicę 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu  

 i biorę na siebie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.  
 

…................................................................................................................................................... 
                     Proszę o określenie w jakie dni, i o której godzinie dziecko może opuszczać świetlicę 

 
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka należy zgłaszać osobiście lub na piśmie wychowawcom świetlicy. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej  

                                                                          

…........................................................ 
               podpis rodzica/prawnego opiekuna 
* Dane nieobowiązkowe jednak ułatwiające kontakt w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy w chwili braku kontaktu z rodzicem czy 

opiekunem prawnym. 

http://help.edupage.org/text.php?id=435

