KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………..............................
2. Data urodzenia…………………………………………………………………Klasa………………………………
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………….....................................
4. Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)………………………………………………………………………..
5. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………….....
6. Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)………………………………………………………………………….
7. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………….....
8. Ważne informacje o dziecku (np. przewlekłe choroby) …………………………………………………………….
9. Zainteresowania dziecka…………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
1.Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej i biorę pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

………………
data

Stopień pokrewieństwa

….....……………………………….
podpis matki (opiekuna prawnego)

Numer dowodu osobistego

.……………………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka ze świetlicy szkolnej
o godzinie…………..(dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia).
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót
mojego dziecka do domu.
………………
data

….....………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

.…………………………………..
podpis ojca (opiekuna prawnego)

A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby związane z działalnością
świetlicy (zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
B. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obowiązującym w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 9
we Wrocławiu i zobowiązuję się do jego przestrzegania..
C. Zobowiązuję się do przekazania klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
…………………
data

….....…………………………………...
podpis matki (opiekuna prawnego)

.………………………………………..
podpis ojca (opiekuna prawnego)

3.Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć
i uroczystości w świetlicy szkolnej w Zespole Szkól nr 9 we Wrocławiu oraz związanych z uczestnictwem w
konkursach i innych uroczystościach na stronie internetowej szkoły i blogu świetlicy w celach informacyjnych oraz
promocyjnych szkoły.

______________________
data

__________________________________
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 9, ul Krajewskiego ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody
7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

4. Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w świetlicy w zestawieniu
z imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy na stronie internetowej szkoły i blogu świetlicy w celu informacji i
promocji szkoły.
______________________
data

__________________________________
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Powyższe klauzule zgody na zamieszczanie zdjęć i prac w Internecie mają charakter dobrowolny. Od ich udzielenia
Szkoła nie uzależnia przyjęcia dziecka do świetlicy. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w każdym czasie.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia …………………………dziecko zostało przyjęte do świetlicy.
………………
data

……………………………………………………………………...
podpis Komisji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 9, ul Krajewskiego ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody
7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

