
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W PODSTAWOWEJ EKOLOGICZNEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

W RUMI

1. Dane dotyczące dziecka:

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………………

Klasa ………..

Imię i nazwisko oraz telefony kontaktowe:  matka:     ………………..................................................

……………………………………………......

ojciec:      ………………………………………………..

..………………………………………..……..

2. Informacje o dziecku.

A. Uwagi o stanie zdrowia dziecka: (alergie, stałe choroby, przyjmowane leki itp.)

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

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

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

B. Proszę w kilku słowach opowiedzieć o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak najchętniej

spędza wolny czas, co sprawia dziecku trudności itp.)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

C. Czy Państwo chcieliby, aby dziecko odrabiało prace domowe w świetlicy?

……………………………………………………………………………………...

D. Proszę wskazać godziny pobytu dziecka w świetlicy:

Dzień tygodnia Rano Po południu

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
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3. Szczegóły dotyczące odbioru i wyjść dziecka ze świetlicy do domu:

A. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy tj. do godziny 17:00.
W przypadku zmian (sporadycznych lub stałych) dotyczących pobytu oraz odbioru dziecka ze
świetlicy, konieczna jest PISEMNA informacja rodziców - możliwa też za pośrednictwem
dziennika elektronicznego.

…………………………………...

(podpis rodziców/opiekunów)

B. Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu.

…………………………………….

(podpis rodziców/opiekunów)

C. Informuję, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez osoby: (imię i nazwisko,
nr dowodu osobistego)

1 ……………………………………      …………………………………………….

2  ……………………………………      …………………………………………….

3 ……………………………………      ……………………………………………

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

miejscowość, data                                                                            (podpis rodziców/opiekunów)

D. Dziecko może być odbierane przez osoby małoletnie (powyżej 10 lat) upoważnione przez
rodziców (imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa)

1 ……………………………………      …………………………………………….

2 ……………………………………      ……………………………………………

E. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy szkolnej.

F. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na

uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych we wniosku.

G. Oświadczam, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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H. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu

prawidłowego funkcjonowania świetlicy w PESS Rumia oraz możliwości identyfikacji

rodziców/opiekunów w związku, z korzystaniem z usług oferowanych przez świetlicę, zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn.

zm.)

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

miejscowość, data                                                                           (podpis rodziców/opiekunów)

Klauzula informacyjna RODO dla osób odbierających dzieci ze szkoły, zgodnie z upoważnieniem rodziców.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
z późn. zm. ) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi reprezentowana przez

Dyrektora; Z administratorem można się skontaktować się poprzez adres e-mail: ess.rumia@wp.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny: ul. Kujawska 8a, 84-230 Rumia;

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej wpisane do Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000049740;

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Celem przetwarzania jest zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły
w celu umożliwienia kontaktu, identyfikacji podczas odbierania dziecka oraz ewidencji osób upoważnionych do obioru dziecka.

4. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości, nr telefonu
podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka ze szkoły

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym zostało udzielone upoważnienie do odbioru
dziecka ze szkoły.

6. Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
8. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo

następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie

dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych

danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku

zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

d) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu
wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
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DEKLARACJA WYBORU PROFILU ŚWIETLICY

Po zapoznaniu się z profilami świetlicy szkolnej wyrażam wolę uczestnictwa mojego

dziecka ………………………………………w zajęciach świetlicy (zaznaczyć właściwe)

artystycznej

sportowej

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

miejscowość, data                                                                           (podpis rodziców/opiekunów)
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