Karta przyjęcia dziecka do Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasa………
Imię i nazwisko dziecka……………...............…….................…
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………… …….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………….….
Numery telefonów
1.

matki.........................................................

2.

ojca............................................................

Numer innego telefonu do kontaktu………………………………………………………………..……
Imiona i nazwiska rodziców dziecka……………………………………………………………………..…..
Imiona i nazwiska osób, które mogą odbierać dziecko ze Świetlicy Szkolnej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, problemy lub sytuacje, które dla dobra dziecka powinni znać wychowawcy
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają i odbierają dziecko ze świetlicy szkolnej.
Jeśli dziecko samodzielnie opuszcza świetlicę szkolną, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoba nieupoważniona (niewymieniona w powyższym dokumencie) może odebrać dziecko, tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu z opiekunem świetlicy i na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców bądź opiekunów.
W wyjątkowych sytuacjach, rodzic może telefonicznie zgłosić zmiany.
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………….
(data, podpis rodzica / opiekuna)

Proszę zaznaczyć (w przybliżeniu) godziny w jakich dziecko będzie przebywało w Świetlicy szkolnej.
Lp.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godz.
6:45-7:45
7:45-8:45
8:45-9:45
9:45-10:45
10:45-11:45
11: 45-12:45
12:45-13:45
13:45-14:45
14:45-15:45
15:45-16:15

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych
w Rozumieniu RODO w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Leżajsku
WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
imię i nazwisko (osoby której dotyczy zgoda) ……............................................…
dnia ………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej RODO), oświadczam że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych
w postaci:
a) imienia i nazwiska ,
b) imienia i nazwiska dziecka,
c) miejsca zamieszkania dziecka,
d) daty i miejsca urodzenia dziecka,
e) ważnych informacji nt.stanu zdrowia i funcjonowania dziecka,
f) telefonu komórkowego
w formie papierowej w celu zamieszczenia w karcie świetlicowej- celem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są ono zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania
oraz prawach, które mi przysługują. ( Klauzula dostępna do informacji publicznej, zamieszczona przy wejściu do świetlicy
szkolnej.)
Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
_________________________
Czytelny podpis rodzica

Wypełnia osoba upoważniona przez rodzica do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych
w Rozumieniu RODO w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Leżajsku
WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
imię i nazwisko (osoby której dotyczy zgoda) ……............................................…
dnia ………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej RODO), oświadczam że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych
w postaci:
a) imienia i nazwiska
w formie papierowej w celu zamieszczenia w karcie świetlicowej - celem odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są ono zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania
oraz prawach, które mi przysługują. ( Klauzula dostępna do informacji publicznej, zamieszczona przy wejściu do świetlicy
szkolnej.)
Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
_________________________
Czytelny podpis

