
KARTA ZGŁOSZENIA DZ\ECKA DO ŚWETL\CY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 47 lm. Kornela Mahuszyńskiego w Szczeclnle

na rok szkolny

|, DANE osoBoWE

ll. WAŻNE INFoRMAoJE o ZDRoWlU DZ|EoKA...,.,..

(choroby pzewlekłe, wskazania, pzeciwwskazania poradni specjalistycznych, ozeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej_

wypełnienie tego punktu nie jest obow|ązkowe ale podanie tych o informacji pzyczynia się do zapewnienia dobĘ opieki w świetlicy i
zwiększenia jego bezpieczeństwa)

lll. DZlEcKo BĘDZ|E JADAĆ oBlADYW sToLoWcE SZKoLNEJ (właściwe zakreślić kółkiem); TAK NlE

Dziecko jest uczulone na następujące produkty pokarmowe:

lV.lNFoRMAcJE o RoDZlcAcH (oPlEKUNACH DZlEcl)
1,Matka /opiekun prawny

lmię inazwisko

Aktualny telefon kontaktowy.,..,...,....,..,

Pieczęć zakładu pracy

2.0jciec /opiekun

lmię i nazwisko

Adres zamieszkania,.....,.......,

Aktualnytelefonkontaktowy,...,.........,,,..,......... .:....,.......,..

Pieczęć zakładu pracy

V. lnne powody zgłoszenia dziecka do świetlicy:



Vll.DzlEcKo BĘDZ|E oDBlERANE ZE ŚWlETLlcY (właściwe podkreś|ić):
przezrodziców
lnne upoważnione osoby .....,..
Będzie wychodziÓ do domu samodzielnie , 

ffi:i:i,'"*"* ""nnxtr. .,. :,..., :.. .:, .. ...,.: ....:
środa o godz .....,
czwańek ogodz..,.......,
piątek o godz...

Vl. DO ODB|OU DZIECKA UPOWAŻNIAM:

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

|NFoRMAGJA: Dziecko do lat 7 nie moźe samodzielnie poruszac się po drogach. Zabezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły

odpowiadają rodzice lprawni opiekunowie lub inne pełnoletnie upoważnione pzez nich osoby). Osobom niepełnoletnim,

ńńupóńJzńi'onym oraŻ opiekuńom w stanie nietzeźłym dzieci nie będą pzekazywane, a w tym ostatnim pzyPadku będzie
powiadomiona policja i sąd rodzinny.
Jednocześnie §onoózę płną oopońledzialność zabezpieczny powrót dziecka do domu, BierzemY na siebie Pełną odPowiedzialnoŚĆ

prawną za nezpieczen-stwo dżiecka odebranego ze świe1icy pzez osobę upoważnioną.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie ań, 6 ust. ,t lit. a RODO oraz na podstawie ań. 81 ustawY o Prawie

autórŚtiń i biawain pom,bwnycn, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w _formie
papierowej(kódycyjnej) i eleKrońiczne; wriz Ż oanyini identyfikacyjnymi, w tym. imieniem i nazwiskiem, przez placówkę oŚwiatową w

ÓÓiJÓn promocilnlrin,"inrorr"cyjnych,'kulturalnycń, edukaiyjnycń'iinnych związanych z realizowanymi p_zez placówkę oświatową

zaoanidmi. zgóóa onbjmule móŹli,ilose pzetwaLania wizerunńu popżęzjego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż

zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

lmię i nazwisko dziecka:

PESEL:

Wizerunek będzie paetwavany w szczególności w zakresie:

Udostępniania w lnternecie, w tym na stronie
internetowej placówki oświatowej, Pońalu
Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej,
zamieszczania w materiałach promocyjnych,
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach,
gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związkuz
konkursami i innymi działaniami edukacyjno -
oświatowymi

.),

ZEZWALAM / NlE ZEZWALAM

Data podpisania:



zgodnie z ań. 13 Rozporządzenia parlamentu .r.lflili1'ixJl'iJ*?"ł'jłior.,, 79 z27 kwietnia2ol6 r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związ&u z przetwarzaniem danych osobówych i w sprawie swobodnego przepływu takich djnych oraz uchylenia
dYrgktywy 95/46/WE (4.5,2016 L 119/38 Dziennik Uzędowy Unii Europejskiej PL) infórmuję,'żÓ:

1, ,Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 47 im, Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie.
2. Z Administratorem moźna skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela rut'akuszfrrsriego w Szczecinie e-

mailowo: sp47 szczecin(agazeta, pl oraz telefonicznie: +4891 484 1 559,
lnspektorem ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którą można się skontaktować pod nr telefonu +48918522093, e-mailowo

iOd@spnt.pl
3, Dane osobowe §ą przetwarzane na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu

zapewnienia opieki świetlicowej.
4, Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym nalezy udostępnić dane osobowe w

celu wYkonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym d'ane zoŚtaną 
- 
powierzóne do zrealizowania celów

przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu

wycofania zgody.
6. Mają Państwo Prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

_, ograniczenia Pzebłłarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pzetwarzania, a takz'e prawo do przenoszenia danyóh,
7. Mają Państwo Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bóz wpływu na zgodnoŚć z prawem pzetwazanial którego

dokonano na podstawie zgody pzed jej cofnięciem.
a. Męie |9ństw.o Prawo wnieŚĆ skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Uzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają

_ Państwo, iż Pzetwazanie pzez Administratora Państwi danyih olobowych narusza pzepisy dot. Óchrony oanycn'dsouowyóń.'
9. Podanie danYch osoborrych w celu.wykonania przez Admińistratora obowiązru priwnógo jest dobrońolne, a brak zdody

sPowoduje niemozność zrealizowania pzez placówkę zamiezonego celu -opióki sŃietticońe; 
'

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
WyraŻam zgodę na pzexltazanie moich danych osobowych pzez Szkołę Podstawową nr 47 im,Kornela Makuszyńskiego
w Szczecinie w zakresie realizacji opieki świetlicowej,

ucznia/uczennicy

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka

1 Administratorem Państwa Tnfii'"J]fi:Ti:,{JT:.i'3:-'.",: HffiilH.# i?"*'g#:iiiJ", oo*,nistratorem mozna
9!ol'!a!!o!99_s_!ę listownie; ul. Jagiellońska 5Ó, 70-382 Szczecin, e-mailowo: sp47@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +
4891 48 41 559.

2, lnsPektorem qchronY Danych w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie jest t...l, kontakt moźliwy jest pod numerem tel. nr
91 85 22 093 lub adresem e-mail iod@spnt.pl.

3. Dane osobowe są przetw.azane na podltawie ań, 6 ust. 1 lit. f RoDo - przetwazanie jest niezbędne do celów wynik a!ących z
Prawnie uzasadnionYch 

,interes_ów realizowanych pzez administratóra, którym ieŚt zapewnienie bezpieczeństrłó'oźieci,
. . 9.j..l Pzetwarzania jest_zweryfikowanie tożsamośói osony odbierającej dzieit<o Ź pzeoŚzt<Ói"/riroł/Ś,jvi"tli"v.
4. Administrator .Pzebuarza.Państwa dane identyfikacyjne podane pizeŻ roazicońtopiekunów prawhych dziecka w celu

uPowaŹnienia Państwa do odbioru dziecka z przedsŹRolaiszkoły/śńietlicy, takie jak: imię, nazwisko, ńumer i seria dowodu
osobistego, numer PESEL.

5. Odbiorcami danYch są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celuwYkonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powieaonÓ' do zrealizowania celówpzetwazania.
6. Państwa dane osobowe będą,pzeciowywanę pżez okres wynikający z udzielonego pżez rodziców/opiekunów prawnych

dziecka uPowaźnienia. Po upływie tego okresu dane osobowó będ'ą'pizechowywanó dó celów archiwizabyjnycn pŹez or'reŚ
określony przepisami prawa w tym zakresie,

7. Posiadają. Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
_ _ usunięcia lub ograniczenia przeM,łazania.
8. PzYsługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych.
9, Państwa dane osobowe zostały pzekazane AdminiŚtratorowi przez-rodŹicóMopiekunow prawńycń ozlóĆta.

Z§ODA.o§oFY UPow.AŻN1.otlx.l oo oogtoRu oaecxł zE śwterllcy szxolNe.,
^ 

Wyę?m zgodę na pzetwazanie ńo ńskiegoszczecinie w zakresie realizacji opieki świetlicońej, tj, odbioru zb świetlicy sżrolne1
ucznia/uczennicy , .. ...

podpis osób uprawnionych do odbioru dziecka



wszelkle zmlany w podanych danych należy nieałłocznie zgłaszać wychowawcy

oŚWADczENlE:
i.Óoolne informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, zobowiązuję się do aktualizowania Po]vYŻSZYch danYch.

z.biwiaoczamy, zó rodziceiopiekunowie §rŃni dziecka są osobami pracującymi. Jesteśmy świadomi odPowiedzialnoŚci karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia.
4. oświadczain, zó oiorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego dziecka do i ze szkoĘ.

5. oświadczam, że zapóznałem/zdpoŹnałam się z Regulaminem Świetlicy i proced,urami odbioru dziecka ze ŚwietlicY. Zobowiązuję

się do przestzegania ich i ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy.

Podpisy rodziców /opiekunów

DEcrzJA KoMl§Jl KWALIF|KACYJNEJ

Na po9lsdzeniu w dnIu....,....,........,... zal§allllkowano_ nlo akWallf,kowano dźlecko/a do śwl6tllcy gzkolneJ

uzasadnl€nls nls zalfiallfl kowanla:

. bEk mieJsc,

. hne powody

Podpis przewodniczącego komisji Podpisy członków komisji


