KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - ROK SZK0LNY 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE
I.

Dane osobowe

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………..………………..………………. klasa ……………………..……
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….…………... tel. ……..…………………….………………
Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) ………………………………………………………………………….………………………………………….
Telefony kontaktowe z rodzicami (prawnych opiekunów) ………………………………………………………………………………………..…………………..
Inne telefony kontaktowe na wypadek, gdy nie ma kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……
II.

Przebyte choroby, względnie aktualne dolegliwości bądź też konieczność przyjmowania przez dziecko leków, które należy
mieć na uwadze podczas pobytu dziecka na świetlicy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

III.

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów):
1.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem świetlicy obowiązującym w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie.

Warszawa, dnia ………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………….
podpisy rodziców / prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby świetlicy szkolnej 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. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości
ich aktualizowania oraz usunięcia.

Warszawa, dnia ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców / prawnych opiekunów

UPOWAŻNIENIE
My, niżej podpisani, upoważniamy do odbioru ze świetlicy szkolnej naszego dziecka
……………………………………………………………………………… ucznia klasy ……………………………….
imię i nazwisko dziecka

następujące osoby:
Imię i nazwisko

Nr dowodu os.

Nr telefonu

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

……………….………….

………………….……………..

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

……………….………….

……………………..………….

3. …………………………………………….……………………………….…….…….…...

………………….……….

…………………………………

4. ………..…………………………………………………….……………….….…….…...

………………….……….

…………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………..............................................................................................................
czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów
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OŚWIADCZENIA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 42 moich danych w zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu
potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, w celu identyfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko.
Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być
cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
1.

TAK / NIE* ………………………………………………….……………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt 1)

2.

TAK / NIE* …………………………………………….……………………………………………………………..…….
data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt 2)

3.

TAK / NIE* ………………………………………………………………………………………………………..………….
data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt 3)

4.

TAK / NIE* …………………………………………………………………………………..………………..…………….
data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt 4)

* niepotrzebne skreślić, przed dokonaniem wyboru patrz pkt 10 str. 2
W przypadku zgody na samodzielny powrót do domu lub odbioru dziecka przez osoby nieletnie (dotyczy to tylko dzieci, które
ukończyły 7 lat) rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom świetlicy szkolnej
(telefoniczne prośby rodziców nie będą uwzględniane). Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci
nie będą przekazane.
Warszawa, dnia ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
czytelny podpis matki / prawnego opiekuna

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, e-mail: sp42@edu.um.warszawa.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, zktórym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka
ze szkoły.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych (np.: policja,
prokuratura) w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych.
6. Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2018/2019.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie
z art. 77 RODO.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka ze szkoły.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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