
 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ DRUKOWANYMI LITERAMI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI  

(PROSIMY O UWAŻNE CZYTANIE I WYPEŁNIANIE KARTY) 
 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………..………………………… 

Klasa……………………………………………………………………                                                                     

Adres zamieszkania……………………………….…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki/opiekunki……………………………………………..……… 

tel.……………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna…………………………………………….…………. 

tel.………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.) 

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

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

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Samborcu  do 

domu. 

 

                                                                                    ……...….…………………............................………. 
                                                                                         data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Do odbioru mojego dziecka ze Szkoły Podstawowej w Samborcu (zwanej dalej: Szkołą) w roku szkolnym 2021/2022 upoważniam 

następujące osoby: 

1. ……………………..……………………..……..… 2.………………..……………………..……..………………………. 

3. ……………………..……………………..……..… 4. ……………..……………………..……..………………………. 

5. ……………………..……………………..……..… 6 ………………..……………………..……..………………………. 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączniku 

nr 1 do niniejszego oświadczenia. 
   

 

 

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

                                                                                         data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy Szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli wychowawców. 

2. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymania dziecka w szkole i zawiadomienia policji, kiedy stan osoby odbierającej 

dziecko nie gwarantuje jego bezpieczeństwa lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie  

(w przypadku podejrzenia, że osoba ta znajduje się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków).  

3. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy Szkoły o każdorazowym odstępstwie od 

ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu dziecka do świetlicy,                                           

np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne osoby niż wskazane 

w upoważnieniu. 



 

 

4. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu, biorę 

całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.  
5. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego pod opieką 

osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru. 
6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane w karcie zapisu są zgodne ze stanem faktycznym.  
7. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka zawartych w 

karcie zapisu dziecka do świetlicy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

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

                                                                                         data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu z siedzibą  27-650 Samborzec 79, zwany dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Anna Iwona Cichoń,   e-mail: iodo.zppo.samborzec@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, 

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

 

5. Prawa: 

• żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Urząd Ochrony Danych Osobowych), 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
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