
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni   

  

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

Data i miejsce urodzenia...........................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania dziecka................................................................................................... .................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:   

     1……………………………………………………………………  tel. ............................................................................  

     2…..…………………………………………………………...…...  tel. ............................................................................ 

Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam wymienione niżej osoby (upoważnienie dołączone do karty):   

     Imiona i nazwiska upoważnionych osób oraz telefon kontaktowy: 

1………………………………………………...……………………………………………………………...………… 

2………………………....………………………………….………………………..……………………..…….……… 

3……………………………………………………………………………………..……………………..…………….. 

4.…………………………………………………..………………………………….…………………..……………… 
 

W przypadku, gdy dziecko odbiera osoba niepełnoletnia należy wypełnić poniższe upoważnienie:   

           Upoważniam…………………………………………w wieku………………..…. do odbioru ze świetlicy szkolnej 

mojego dziecka w roku szkolnym………………………….Jednocześnie oświadczam,  iż ponoszę pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo, zdrowie i życie mojego dziecka.   

                                     ..........................................................    

                                     .......................................................... 
                                         podpisy rodziców/opiekunów   

 
 

             Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy do domu w okresie 

………………………………………o godzinie………………………                                                                

                                     ..........................................................    

                                     .......................................................... 
                                         podpisy rodziców/opiekunów   

 

            Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka poza teren szkoły w ramach planowanych zajęć świetlicowych  

w godzinach pracy świetlicy (imprezy pozaszkolne,  muzeum, park, spacer, plac zabaw itp.)  w roku szkolnym 

………………………………   

                                     ..........................................................    

                                     .......................................................... 
                                         podpisy rodziców/opiekunów   
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach plastycznych o zasięgu gminnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim oraz międzynarodowym oraz na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac w dowolnym czasie  

i formie a także  na umieszczanie ich w Internecie, w tym na stronie świetlicy szkolnej.   

                            ..........................................................    

                                     .......................................................... 
                                         podpisy rodziców/opiekunów   

  

 

 

 



Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej i obowiązującymi  zasadami. 

 

                                     ..........................................................    

                                     .......................................................... 
                                                            podpisy rodziców/opiekunów   

 

 

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

   

Gdynia, dnia…………………………………..                                                  ................................................ ..........    

                                     .......................................................... 
                                                         podpisy rodziców/opiekunów   

 

 
                                            

Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Katolicka 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z siedzibą: ul. Tetmajera 65 81-421 Gdynia, tel. 58/6606464, adres e-mail: 

sekretariat@kspgdynia.info, reprezentowanym przez Dyrektora placówki s. Anetę Annę Szot.  

Funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnić Joanna Smagacz, kontakt: rodo.csfn@gmail.com.   

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

✔ realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,  

✔ promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.  

  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania 

działalności statutowej Administratora,  

  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek realizacji procesu nauczania, działalności 

wychowawczej i  

opiekuńczej.  

  

Mają Państwo prawo do dostępu w sekretariacie Administratora do Audytu danych osobowych,  w którym zawarte  

są następujące informacje:  

✔ podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych;   

✔ kategorie przetwarzanych danych osobowych;  ✔ zbiory danych osobowych; ✔ formy przetwarzania:  

✔ odbiorcy danych osobowych;   

✔ okres przechowywania danych osobowych.  

  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, natomiast po zrealizowaniu celu,  

dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 

wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora   

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.  

Dane osobowe zawarte w dokumentacji Administratora będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

oraz innymi aktami normatywnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.   

 

 

                                      ..........................................................    

                                      .......................................................... 
                                                              podpisy rodziców/opiekunów   

   

 


