
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

  Imię (imiona) i nazwisko  

  Klasa  

  Data i miejsce urodzenia  

  PESEL  

  Miejsce zamieszkania ……………….., ul. ……………………….………. 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów prawnych 
  Matka / opiekun prawny 

 

  Ojciec / opiekun prawny 

 

  tel. kontaktowy 

 

  tel. kontaktowy 
 

III. INFORMACJE SZCZEGÓLNE MAJĄCE WPŁYW NA PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

ŚWIETLICY (np. czy dziecko korzysta z organizowanego dojazdu do szkoły) 

  1. potrzeba korzystania z dowozu i odwozu  TAK / NIE 

  2. oboje rodzice pracują TAK / NIE 

  3. rodzic samotnie wychowujący dziecko TAK / NIE 

IV. INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (choroby przewlekłe, alergie, zażywane na stałe leki) 

  1. choroba przewlekła  TAK / NIE 

  2. zażywane na stałe leki TAK / NIE 

V. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH LUB 

UZDOLNIENIACH DZIECKA ...................................................................................................... 

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

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

 

VI. INFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

od ….… do ……. od ….… do ……. od …….do ……. od …….do ……. od ……. do ….… 

 

pieczątka szkoły/świetlicy 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2023/2024 
 



VII. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr  dowodu osobistego 

   

   

   

   

   

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice / opiekunowie 

prawni zobowiązani są wypełnić oświadczenie: 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………..…….. może 

na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej*. 

*zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka należy 

zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy 

 

VIII. ZGODY (należy postawić znak X) 

Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechniane wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………., utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie 

zajęć  i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły w związku  

z działalnością świetlicy w oparciu o przepisy RODO. 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, wyjściach i zabawach na 

świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

 

IX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Oświadczam, że przedłożone przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

X. ZOBOWIĄZANIA 

 Zobowiązuję się do uaktualniania zmian danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu. 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

 Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać. 

 Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania  mojego dziecka i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach 

pracy świetlicy szkolnej. 

 

 

Dobczyce, dn. …………………….. 

 

………………………………………………… 

Podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla rodzica  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. 

Baczyńskiego z siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sekretariat@spnr1dobczyce.pl,  tel. 

+48 12 2711063. 

2) Został powołany inspektor danych osobowych Pani Sylwia Wierciak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z 

nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@cuw.dobczyce.pl 

3) Pani/Pana Dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. 

g) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze w celu realizacji zadań ustawowych 

określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. zapewnienie zajęć świetlicowych 

dla uczniów. Informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka na świetlicy. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych. 

5) Pani/Pana Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.  

8) Podanie przez Panią/Pana Dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznego profilowaniu. 

        Zostałem poinformowany/a o celu 

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z 

siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sekretariat@spnr1dobczyce.pl,  tel. +48 12 2711063. 

2) Został powołany inspektor danych osobowych Pani Sylwia Wierciak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z 

nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@cuw.dobczyce.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu umożliwienia 

Pani/Panu odbioru dziecka, zgodnie z przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna.  

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione organy na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 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. 

8) Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest rodzic dziecka.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

 

 

 


