
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej

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

/imię i nazwisko dziecka/

Klasa (od nowego roku szkolnego).........................................

Data i miejsce urodzenia dziecka.............................................................................................................

Adres zamieszkania dziecka.....................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)                                 Aktualne numery telefonów

MATKI......................................................................                                  ...............................................

OJCA........................................................................                                  ...............................................

Ważne informacje o zdrowiu dziecka:

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

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

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

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

Miejsce pracy matki   /Numer telefonu

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

Miejsce pracy  ojca / Numer telefonu

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

Rąbień, dn.........................................................................................................................................

                                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych



Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka ze świetlicy

Do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej......................................................................................

                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)

Ja...................................................................................................legitymująca/cy się dowodem 
osobistym o numerze....................................................................... upoważniam następujące osoby:

LP Imię i nazwisko
Stopień

pokrewieństwa
Seria i nr dowodu

osobistego

1

2

3

4

5

6

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru  przez wskazaną wyżej, upoważnioną przez  nas osobę oraz zobowiązujemy 
się do zapoznania jej z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu z siedzibą w Rąbieniu ul. Słowiańska 5. Został 
powołany  inspektor  danych  osobowych i ma Pani/Pan  prawo  kontaktu z nim za  pomocą  adresu  
e-mail  biuro@msvs.com.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
w celu umożliwieniu Pani/Panu odbiór dziecka zapewniającemu mu bezpieczeństwo, zgodnie z 
przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna. Odbiorcą danych osobowych mogą być 
uprawnione organy na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 
przez okres roku szkolnego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Ma Pani/Pan 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.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu.

Źródłem pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych jest.......................................................................

(Czytelny podpis opiekuna dziecka)


