
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZSS w KRYNKACH  

na rok szkolny 2021/2022 

godziny pracy świetlicy 11.45 – 15.45 

 

Proszę o przyjęcie …………………………….………………………………………………………….………… ucznia klasy …………….…  

do świetlicy szkolnej w  godzinach:  po skończonych lekcjach do godziny ……………………………/ lub odjazdu 

autokaru, busa do domu* /podkreśl  

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

Imię i nazwisko  Telefon domowy, komórkowy Miejsce pracy 

 Matka / opiekunka prawna     

 Ojciec / opiekun prawny     

Informacje rodziców o dziecku:. 

1. Informacje ważne dla wychowawców świetlicy: 
 
.................................................................................................................................................................................... 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

1. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście (nie na polecenie rodzica przez telefon) odbierane przez 
rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby uprawnione do ustalonej godziny. 

2. W razie nagminnego nieodbierania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego 
rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

3. Zezwala się na samodzielny powrót dziecka do domu, jeżeli rodzice złożą pisemne oświadczenie. 

 

Oświadczenia: 

1. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania regulaminu świetlicy ZSS w Krynkach oraz punktualnego 
odbierania dziecka                                                                                                                   

…………………………………………………............   
(podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

 

2. Oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy. 
 

…………………………………………………............   
(podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

3. Upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby:   

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………............   
(podpis rodziców, prawnych opiekunów) 



4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej i 
ponosimy za nie pełną odpowiedzialność                                   

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

(podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

5. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego(Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.), oświadczam, że podane przeze mnie dane i 
informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

  

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

              (data)                                                                 (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla potrzeb zapewnienia 
opieki dziecku w świetlicy szkolnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

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

                                                                                                                (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych we wniosku, wyłącznie dla 
potrzeb zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit.       

 

………………………………………………………………        

                                                                                                                (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach reprezentowany przez dyrektora,  
Al. Szkolna 10, 16-120 Krynki. 

2. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl 
3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu związanym z pobytem ucznia w świetlicy, w tym zapewnienia mu bezpieczeństwa  
i odpowiedniej opieki. Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej będą przetwarzane 
na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu umożliwienia odbioru dziecka przez osobę nie będącą rodzicem/opiekunem 
prawnym. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 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.), które należy złożyć w siedzibie 
administratora. 

8. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia pobytu uczniowi w świetlicy szkolnej 
oraz odbioru dziecka. 

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 

……………………………………………………………                     

 (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

mailto:inspektor.rodo@naticom.pl

