KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …………………………………………………klasa .............. do świetlicy
szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.
Imię i nazwisko dziecka:..........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................
Deklarowany czas pobytu na świetlicy szkolnej:
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina odbioru/wyjścia dziecka ze świetlicy

Imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego
...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Miejsce pracy.............................................................................................................................
Telefony kontaktowe: ................................................................................................................
Pieczęć zakładu pracy matki/opiekuna prawnego dziecka:

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:
......................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Miejsce pracy.............................................................................................................................
Telefony kontaktowe: ................................................................................................................
Pieczęć zakładu pracy ojca/opiekuna prawnego dziecka:

Baczków, dn.................................

....................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczowychowawczych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkół Gminnych w Baczkowie im. Adama
Mickiewicza, Baczków 23, 32-708 Dziewin, tel. 14 61 10 518 e-mail: baczkow@szkolagminabochnia.pl. W jej
imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.
2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez
kontakt listowny na adres pocztowy placówki.
3. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
również poprzez prowadzenie naboru na świetlicę oraz prowadzenie zajęć świetlicowych. Państwa dane osobowe
będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z
nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania.
5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy
przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa
i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
7. Dodatkowe informacje na stronie szkoły: http://baczkow.szkolagminabochnia.pl/rodo-2/ lub w Sekretariacie.

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2021/22
(należy złożyć w pierwszym dniu pobytu na świetlicy)
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy
szkolnej o godzinie…………(dotyczy uczniów, którzy ukończyli 10 lat)
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
……………………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna/
2. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
1…………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna/

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej ( na kartce lub w
dzienniczku dziecka).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym o z realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych
informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkół Gminnych w Baczkowie im. Adama
Mickiewicza, Baczków 23, 32-708 Dziewin, tel. 14 61 10 518 e-mail: baczkow@szkolagminabochnia.pl. W jej imieniu zadania
Administratora wypełnia Dyrektor.
2.
Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt
listowny na adres pocztowy placówki.
3.
Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również
poprzez prowadzenie naboru na świetlicę oraz prowadzenie zajęć świetlicowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi
pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi
zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
4.
Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania.
5.
Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy
przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać,
że przetwarzamy za dużo danych.
6.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka,
lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
7.
Dodatkowe informacje na stronie szkoły: http://baczkow.szkolagminabochnia.pl/rodo-2/ lub w Sekretariacie.

