KARTY ZGŁOSZENIA DO
ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK
SZKOLNY 2021/2022
Godziny pracy Świetlicy: 06:30 -16:30
1. Proszę o przyjęcie do świetlicy (imie i
nazwisko)…............................................................................... Ucznia/uczennicę

klasy….........................
2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
MATKA/OPIEKUN

OJCIEC/OPIEKUN

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
TELEFON DODATKOWY:
(np. babcia, dziadek)

3. Dni i godziny przebywania ucznia w świetlicy
DNI TYGODNIA

GODZINY

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

4. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka
IMI INAZWISKO

NUMER DOWODU OSOBISTEGO

NUMER TELEFONU

5. lnformacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby , alergie, zażywane na state leki, itp.)
….............................................................................................…......................................................................

6. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYC ZASWIADCZENIE
RODZICOW/OPIEKUNOW O ZATRUDNIENIU INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og61nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)
informuję Panią/Pana, że:
•

administratorem podanych danych jest Szkota Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, ulica
Kościelna 5, 76-039 Stare Bielice, e-mail : sekretariat@spbielice.biesiekierz .pl, tel. +48 94 316 33
28, w imieniu której działa Dyrektor szkoły.
•
celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadan wynikających z ustawy Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a takie Statutu placówki;
•
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku
•
•
•

dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań;
dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka u administratora danych;
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Oswiadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy i go
akceptuję .
Zobowiązuję się
do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej
z wychowawcami ś wietlicy.

data

współpracy

podpis rodzica/opiekuna

