
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W ŚLESINIE 

Proszę zapisać do  świetlicy  szkolnej  w Zespole Szkolno - Przedszkolnymw Ślesinie 

moje dziecko …………………………………………………………………………………………………. 

ucz. kl.……..ur.  …………………………… w ………………………………………………………..... 

zam.  w ……………………………………………….nr  PESEL ……………………………………… 

z powodu :   dojazdu autobusem  / pracy zawodowej rodziców  /innego ( jakiego?)  

………………………………………………………………………………………………………………… .* 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy w roku szkolnym  2020/2021: 
 
-   przed lekcjami od godziny .................................... 
 
-   po lekcjach do godziny ......................................... 
 

Proszę o zaznaczenie odpowiedniego pola: 

Moje dziecko w roku szkolnym 2020/2021: 

o będzie korzystało z dowozu szkolnego 
o nie będzie korzystało z dowozu szkolnego 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zwolnienia  dziecka  z zajęćświetlicowych  

obowiązuje pisemna forma  zwolnienia  bądź  osobisty odbiór przez rodzica / opiekuna  

prawnego/ po  uprzednim poinformowaniuwychowawcy świetlicy. 

 

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

                 /miejscowość, data/                                                                    / podpis  rodziców / opiekunów  prawnych / 

 

   ………………………………………………………………………………. 

 / adres / 

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

                                                                                                                            / nr  telefonu  kontaktowego / 

Ważne uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (np. alergie, choroby przewlekłe itp. ) 

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

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

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

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



Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 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) informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jestZespół Szkolno – Przedszkolny w Ślesinie zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-
mail: inspektor@osdidk.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań szkoły 
i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawaoraz na podstawie udzielonej 
zgody.Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań dydaktycznych  w przypadku niepodania 
danych niemożliwe jest uzyskanie zgody. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania 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, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 
danychZespół Szkolno – Przedszkolny w Ślesinie w celu realizacji zadań dydaktycznych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

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

 /miejscowość, data/     / podpis rodziców/ opiekunów prawnych / 

* właściwe podkreślić, uzupełnić 

 

 

 


