INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:
- administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
- z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e – mail
biuro@protecton. pl Pan Maciej Korzuch
- celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także
Statutu placówki;
- podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
- podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak
możliwości pobytu w świetlicy szkolnej;
- dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
- może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych
narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
………………………………………………….
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Zawadzkie, dnia……………………….
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ* I NA OBIADY*
(*niepotrzebne skreślić)

Rok szkolny.......................................
Proszę o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………, klasa…….
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej* od dnia……………………… i na obiady* od dnia…………………...
(*niepotrzebne skreślić)

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………...
Numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Inne informacje o dziecku, dotyczące np. stanu zdrowia………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Moje dziecko będzie przebywać w świetlicy w:
(świetlica jest otwarta w godz. 6.50 – 15.30)
- PONIEDZIAŁEK-od godz. …

do godz. …

- WTOREK

-od godz. …

do godz. …

- ŚRODA

-od godz. …

do godz. …

- CZWARTEK

-od godz. …

do godz. …

- PIĄTEK

-od godz. …

do godz. …

1.Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do pisemnego poinformowania wychowawcy
świetlicy o każdorazowej zmianie w podanych wyżej godzinach obecności dziecka w
świetlicy.
2.W sytuacji, kiedy dziecko nie skorzysta z opieki świetlicy w danym dniu, rodzic (prawny
opiekun) jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie wychowawcę świetlicy
oświadczając, że bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
Dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że moje dziecko będzie*, nie będzie* wracać do domu samodzielnie.
(*niepotrzebne skreślić)

Za samodzielny powrót mojego dziecka ponoszę pełną odpowiedzialność.
………………………………………………….
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

