
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

2019/2020 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko matki 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Numer telefonu 
 

 

 

Imię i nazwisko ojca 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Numer telefonu 
 

 

 

3. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru 
dziecka ze świetlicy szkolnej 

Stopień pokrewieństwa Numer telefonu 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 

 



4. WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT MOJEGO DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

DO DOMU O GODZINIE………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM, ŻE BIORĘ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO MOJEGO DZIECKA 

PODCZAS SAMODZIELNEGO POWROTU ZE SZKOŁY DO DOMU. 

                      

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

                                                                                            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU /STAN ZDROWIA/ZAINTERESOWANIA 

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

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

 

6. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

W związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich w trybie art.6 ust.1 lit.a) i lit.c) 

oraz art.9 ust.2 lit.b) 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.   

  

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

                                                                                             Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Zapoznałam/em się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych 

mojego dziecka oraz moich w związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez dziecko ze 

świetlicy szkolnej ZSP 3 w Gliwicach, w procesie opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy i akceptuję jej 

postanowienia.  

  Podanie danych osobowych, w tym danych, które mogą dotyczyć zdrowia dziecka oraz jego 

cech fizycznych lub fizjologicznych, mogących być uznane za dane biometryczne, na potrzeby 

wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest 

dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

  

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

                                                                                                 Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 



  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu związanym             

z funkcjonowaniem świetlicy, które obejmować może następujące czynności: umieszczanie na szkolnej 

tablicy ogłoszeń, na korytarzu oraz szkolnej stronie internetowej: 

a). wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach z uroczystości, imprez, konkursów, zajęć 

świetlicowych. 

W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu facebooka, informujemy, że jego serwery 

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja 

Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie 

założeń Tarczy Prywatności UE-USA.  

Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:  

(https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield) 

   

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

                                                                                               Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

                                                                                                                                                                                                                                            

b). danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi 

osiągnięciami lub udziałem w konkursach organizowanych przez świetlicę, jak również pracach 

plastycznych.  

 

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

                                                                                                Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów  

  

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do świetlicy 

szkolnej oraz świadczenie usługi  w tym zakresie. Zgody można wycofać w każdej chwili.   

 

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

                                                                                                  Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield

