
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ W ROKU 

SZKOLNYM 20…./20…. 

  

Proszę o przyjęcie do świetlicy ..................................................................................................., 
(imię i nazwisko)  

ucznia/uczennicy klasy …............, ur. dnia .............................................w................................,  

 

zamieszkałego w ....................……………..................................................................…….......,  
                                                                              (dokładny adres)  

ze względu na:  

a) czas pracy obojga rodziców* 

b) organizację dowozu do szkoły busem szkolnym* 

 

Rodzice dziecka 

 

..................................................................   ................................................................... 
     imię, nazwisko matki      imię, nazwisko ojca  
 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych ………....................................................., 

tel. domowy: ................................................, tel. komórkowy ………………...……………….  

 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej  

 

Dni tygodnia 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny 

Od…do… 

 

…….-……. 

 

……-…….. 

 

……-……. 

 

……-……. 

 

……-…….. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, szczególne zainteresowania itp.): 

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

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

 

……………………     ………………………………..    .........………………………. 
 miejscowość, data          podpis matki    podpis ojca 

 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka 

w świetlicy, danych osobowych naszego dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez dyrektora szkoły 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

……………………     ………………………………..    .........………………………. 
 miejscowość, data          podpis matki    podpis ojca 

 

*właściwe podkreślić 

 



RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy                                    

w Bukowinie Tatrzańskiej, znajdująca się na ulicy Kościuszki 11 (34-530 Bukowina Tatrzańska) 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: askupien@ugbukowinatatrzanska.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

 obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 

 zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

 umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) 

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych                                         

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 

punkcie 3, a po tym czasie archiwizowane i przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt przyjętym na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Zespołu 

Szkół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej z 

dnia 31.12.2014 r. w  sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. 

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie 

są poddawane profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

w przepisach prawa. 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną    ………………………………………………………….. 

(data i podpis) 


