
Załącznik Nr 1 do regulaminu świetlicy ZPSW 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA/WYCHOWANKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny …………………………………. 

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W BIAŁYMSTOKU 

 
 
        ………………………… 

                                                                                                                                                 Data przyjęcia 
*Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

                     Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć szkolnych. 

1. Dane osobowe dziecka 

 

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

                                                           ( Imię i nazwisko) 

 

…………………….. 

   Klasa/Grupa 

2. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

MATKA  Numer 

telefonu 

 

OJCIEC  Numer 

telefonu 

 

 

3. Oboje rodzice pracują (zaznaczyć właściwą odpowiedź)          TAK  /  NIE 

4. Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (np. stan zdrowia) 

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

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

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

 

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

lp.  Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do odbierania dziecka ze świetlicy 

Pokrewieństwo Numer telefonu 

1.    

2.    

3.    

4.    
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6. Wyrażam   /  Nie wyrażam zgodę/y na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

 

7. Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny  

pobytu 

(od — do) 

     

 

8. Czy dziecko będzie w szkole spożywało obiady w stołówce szkolnej?  Tak   /  NIE 

 

Nieobecność dziecka na obiadach zgłaszają rodzice /opiekunowie  w sekretariacie szkoły 

  (tel. 85-742-13-41) lub w świetlicy, do godziny 9:00 

 

9. Czy dziecko będzie wracało ze szkoły busem komunikacji miejskiej ?  Tak   /  NIE 

 

WAŻNE: 

 Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

 Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez rodziców/opiekunów 

pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu. 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej 

należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów) 
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Klauzula informacyjna 

dla rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru uczniów  

ze świetlicy szkolnej 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, iż: 

 

1) administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Białymstoku, ul. Krakowska 19, 15-875 Białystok. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku możliwy jest pod 

numerem tel. 789 110 049 lub e-mail: iod.patrem@gmail.com. 

3) dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru uczniów ze świetlicy szkolnej 

przetwarzane będą w celu: 

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

• dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych w celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

• publikacji wizerunku oraz osiągnięć ucznia w świetlicy szkolnej w materiałach publikowanych na stronie internetowej szkoły  

na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) odbiorcą danych osobowych będą:  

• upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych, 

• podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, 

• organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

6) Przekazane dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej będą przechowywane przez okres 5 lat 

od zakończenia roku szkolnego.  

7) posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych dzieci i powiązanych z nimi danych rodziców/opiekunów prawnych oraz 

osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zgody – do ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka, jego rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych 

do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.  

9) podanie danych osobowych ucznia w celu: 

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niewpisanie dziecka do świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, 

• podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 

w Białymstoku jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka 

w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział w świetlicy szkolnej. 

10) dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


