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KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2021/2022 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) 

 
 
(imię i nazwisko dziecka)     ………………………………………….…………………………………………………………………………………… (klasa)   ……………               

Imiona rodziców/prawnych opiekunów dziecka     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numery telefonów komórkowych do:  Matki ………………………………………………………………… Ojca ……………….…………………………………….. 

Dodatkowe informacje o dziecku ( wskazania do opieki, uczulenia, itp.):……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 ( podpis matki / prawnego opiekuna)         ( podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

DO WYPEŁNIONEJ KARTY WYMAGANE SĄ ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW. 
Potwierdzenie zatrudnienia  

� Ojca                   ……………………………………………………..  (podpis nauczyciela  przyjmującego kartę zapisu) 
� Matki                ……………………………………………………   (podpis nauczyciela przyjmującego kartę zapisu) 

 
 

1. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście. TAK/NIE 
 

2. Oświadczam, że dziecko będą odbierać niżej wymienione osoby: (imię, nazwisko). Należy uzupełnić załączniki 1 i 2  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ( imię, nazwisko córki/syna, wiek lub klasa) 

              Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie mojego dziecka, podczas  

              powrotu ze szkoły do domu pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. 

 

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

            ( data i podpis matki / prawnego opiekuna)                                                         (data i podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu - wyjście ze  świetlicy szkolnej    o  

godzinie …………………………………………… Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie podczas 

samodzielnego powrotu dziecka do domu.  

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

            ( data i podpis matki / prawnego opiekuna)                                                         (data i podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 
5. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z obowiązującym regulaminem świetlicy. 

 

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

            ( data i podpis matki / prawnego opiekuna)                                                           ( data i podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 
6. Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ( zgodnie z 

art.233 kk ), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym                                                                                                                   

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

 (data i podpis matki / prawnego opiekuna )                                                        ( data i podpis ojca/ prawnego opiekuna ) 

 

 
7. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer 

telefonu. 
 

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

          ( data i podpis matki / prawnego opiekuna )                                                        ( data i podpis ojca/ prawnego opiekuna ) 
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8. Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację:  

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi Nr 4,  im E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce.  
W Szkole Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi Nr 4,  im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce został powołany 
inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 
iod@synergiaconsulting.pl, telefon 500-610-605   
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 
1. Realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, 
2. Promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w 

trybie art.6 pkt.1.a) Rozporządzenia RODO. 

Posiada Pani/Pan prawo; 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy;  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 

                4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

                5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art.21    
Rozporządzenia RODO, 

               6) ograniczenia przetwarzania, gdy:  

        - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
        -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,            

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
       - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są  one  potrzebne  osobie,     

której   dane  dotyczą,  do  ustalenia,  dochodzenia  lub obrony roszczeń, 

               7) prawo  do  odwołania  zgody  w  dowolnym  momencie  wobec  przetwarzania  danych osobowych  opartego  na  art.     
6  pkt  1.  a)  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

                Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  
Osobowych  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. 

 

               Wieliczka, dnia …………………………………………………..                                Wieliczka, dnia ………………………………………………………..                                                       
                                 ( podpis matki / prawnego opiekuna)                                                                  ( podpis ojca/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 1 

 (uzupełnia rodzic/prawny opiekun dla każdej osoby wskazanej do odbioru dziecka ze świetlicy)  

 

 

 

Miejscowość ….……………………………… data ……………………………………. 

 

……………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko udzielającego upoważnienia)  

 

 

  Upoważniam Panią/Pana  …………………………………………………………….………  (imię i nazwisko),  

legitymującą/ego się dowodem osobistym ………………………………………..  (seria i numer)   do odbioru mojego/jej  

syna/córki ……………………………………… (imię i nazwisko dziecka)  ze świetlicy szkolnej  

………………………………………………………………………………………………………. (nazwa szkoły) w roku szkolnym ………………………… 

 

 

………………………………………... 

(podpis) 
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                                                                                                                                             Załącznik nr 2  

                                                             (zgoda na przetwarzanie danych osobowych ) 

Miejscowość ….……………………………… data ……………………………………. 

………………………………………………………………………  

( imię i nazwisko udzielającego zgody )  

 

  Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym 
imię, nazwisko i serię z numerem dowodu osobistego w celu realizacji upoważnienia  z dnia ………………………………….. dotyczącego 
odbioru dziecka …………………………………………………………………. ………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) ze świetlicy 
szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce. 

……………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 4,  im E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce.  
W Szkole Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi Nr 4,  im E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce został powołany inspektor 
danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 
iod@synergiaconsulting.pl, telefon 500-610-605   
 
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 
1.Realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, 
 
Posiada Pani/Pan prawo; 
 1.dostępu do treści swoich danych 
 2.żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
 3.żądania usunięcia danych, gdy;  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

4.prawo do przetwarzania danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Państwa danych osobowych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO, 
6.ograniczenia przetwarzania, gdy:  

        - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
        -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,            

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania 
       - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są  one  potrzebne  osobie,     

której   dane  dotyczą,  do  ustalenia,  dochodzenia  lub obrony roszczeń, 
7. prawo  do  odwołania  zgody  w  dowolnym  momencie  wobec  przetwarzania  danych osobowych  opartego  na  art. 6  pkt  1.  
a)  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  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 

 

……………………………………………… 

(podpis) 


