KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 389
ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Dane dziecka
Imię i nazwisko……………………………………………………………………...
Data urodzenia………………………………..….uczeń klasy……………….…..
Adres zamieszkania…………………..…………………………………….………
2. Dane rodziców/opiekunów
Imię i nazwisko mamy…………………………………………….………………..
Telefony kontaktowe……………….…………………………….…………………
Imię i nazwisko taty…………………………………………………………………
Telefony kontaktowe………………….……….……………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………
Uwagi………………………………………………………………………………..
3. Sposób opuszczania świetlicy przez dziecko
- samodzielnie……….. o godz……………………………………………………
- będzie odbierane przez rodziców……………………………………………….
- pełnoletnie, upoważnione osoby - ZAŁĄCZNIKI
4. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka
…………………………………………………………………………...
5. Inne
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Rodzice zobowiązują się do przestrzegania regulaminu świetlicy:
- przyprowadzanie dziecka nie wcześniej niż o godz. 7 00, odbieranie
nie później niż o godz. 1730;
- dziecko może zostać odebrane tylko przez osoby upoważnione pisemnie przez
Rodziców i zgłoszone w świetlicy (prośby telefoniczne nie będą uwzględniane).

………………………………

...……………………………..

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Składanie wypełnionych kart najpóźniej w dniu, w którym dziecko będzie
korzystało ze świetlicy, maksymalnie do 6 września 2021r. – lub zgłoszenie
rezygnacji z zapisu.
Warszawa, dnia ………………….. 2021r.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem Państwa (uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, osób
upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy) danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa nr 389 w Warszawie, ul. Smocza 19.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (Art.6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14
grudnia 2016r., na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy Administratora – osoby z
udzielonymi upoważnieniami.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do ich przeniesienia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.

……………………………….

………………………………...

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIK:

ZAŁĄCZNIK:
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

Do odbioru mojego dziecka…………………………………………………
Ucznia klasy…………………………………………………………………

Do odbioru mojego dziecka…………………………………………………
Ucznia klasy…………………………………………………………………

Upoważniam Pana/Panią……………………………………………………
Legitymującego się dowodem osobistym…………………………………...
………………………………………………………………………………

Upoważniam Pana/Panią……………………………………………………
Legitymującego się dowodem osobistym…………………………………...
………………………………………………………………………………

……………………………….

………………………………...

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………….

………………………………...

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OSOBA UPOWAŻNIONA:

OSOBA UPOWAŻNIONA:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższymi informacjami:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem Państwa (uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, osób
upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy) danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa nr 389 w Warszawie, ul. Smocza 19.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (Art.6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14
grudnia 2016r., na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy Administratora – osoby z
udzielonymi upoważnieniami.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do ich przeniesienia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
………………………………………………..
(Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

1. Administratorem Państwa (uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, osób
upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy) danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa nr 389 w Warszawie, ul. Smocza 19.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (Art.6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14
grudnia 2016r., na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy Administratora – osoby z
udzielonymi upoważnieniami.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do ich przeniesienia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
2.

………………………………………………..
(Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

