KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR45 W BYTOMIU
na rok szkolny ……..………… / ………….……..
1.

Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………….…………………………………………….

2.

Klasa i wychowawca

…………………………………………………….…………………………………………….

3.

Adres zamieszkania dziecka

…………………………………………………….…………………………………………….

4.

Imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów)

………………………………………….….……………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………….

5.

Telefon kontaktowy
a. matki (prawnego opiekuna)
a.
………………………………………………………………
b. ojca (prawnego opiekuna)
b.
………………………………………………………………
W przypadku zmiany: adresu zamieszkania, braku zatrudnienia, numerów telefonów prosimy
o natychmiastowe uaktualnienie danych.
Powód zgłoszenia do świetlicy(proszę podkreślić):
- oboje rodzice /prawni opiekunowie pracują;
- rodzic/prawny opiekun jest samotnie wychowujący i pracujący;
- inne uzasadnione powody (wymienić jakie) …………………………………………………….………………………...................
OŚWIADCZENIE
JA NIŻEJ PODPISANY/NA
……………………………………………………………………….…………..…………………………………………………….…………………………
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za:
1. samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie ………………………………….……..……………………..
2. samodzielny powrót mojego dziecka do domu, dziecko samo wskazuje godzinę opuszczenia świetlicy
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
3. odbiór dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów oraz niżej wymienione osoby około godziny
………………..……………..………..… obowiązuje od dnia ………………………………………………………………..………….
1. ………………………………… 3. ……………………………… 5. ….…………………………….
2. ………………………………… 4. ……………………………… 6. …….………………………….
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie
pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, problemy wychowawcze, rodzinne)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły TAK / NIE
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy, a znajomość jego treści potwierdzam
podpisem
………………………….……….…….…………………….
Bytom, dnia ………………………………….……………
Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – ŚWIETLICA
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 45 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. ZAKĄTEK 20
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl












Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków
nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;
Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją
zawartych umów przez Administratora;
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach archiwalnych
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania
usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią
objętych;
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów
prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w
świetlicy szkolnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Zgodnie z art. 14 RODO informuje się, że:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 45 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Zakątek 20
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy;
2. w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom zgodnie z statutem szkoły/regulaminem świetlicy;
3. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, (pokrewieństwo), numer i seria dowodu osobistego/numer
PESEL, numer telefonu;
4. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu uczęszczania
dziecka do świetlicy;
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
8. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły.

