WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2018/2019
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………...….
Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………………...…
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców:
- matki …………………………………………………………telefon …...…………………
- ojca …………………………………………………………..telefon ………………………
Miejsce pracy rodziców :
- matki …………………………………………………….…..telefon ………………………
czas pracy …………………………………………………………………………………...
-ojca …………………………………………………………..telefon ……………………….
czas pracy …………………………………………………………………………………...
*Powód przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej:
- ze względu na czas pracy rodziców;
- inne okoliczności wymagające pozostawienie dziecka na świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Deklaruję obecność dziecka na świetlicy do godziny: zaznacz x
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
A. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko.
……………………………………
podpisy rodziców

Lp.
1.
2.

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka:
Nazwisko i imię
telefon

……………………………………
podpisy rodziców

B. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko i biorę za nie
pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy (dotyczy uczniów kl. IV-VIII i oddziały
gimnazjalne).
……………………………………
podpisy rodziców
*właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Iwona Zapała, pełniąca funkcję dyrektora szkoły
w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, mieszczącej się pod adresem
Gomulin, ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska .

Administrator bądź osoby przez niego upoważnione dostępne są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00, pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo w tych samych godzinach
administrator udzieli ogólnodostępnych informacji poprzez adres e-mail: szkolagomulin@wp.pl

Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 administrator wyznaczył od 25 maja 2018 r. inspektora ochrony
danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres email: wojciechjanicki@bodo24.pl

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu - określone szczegółowo w
poniższych przepisach:
Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki przebiegu nauczania, działalności wychowawczo –
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz
niektórych ustaw art.1, ust. 24 (Dz. U z 2017r. poz. 949).
Regulaminu świetlicy szkolnej, Statutu Szkoły.

Dane osobowe będą ujawnione jedynie uprawnionym odbiorcom.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest:


wymogiem ustawowym i koniecznym do realizacji celów związanych z wypełnieniem obowiązku
prawego nałożonego na administratora, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania

Administrator pozyskał dane osobowe od:
Rodziców dziecka, składanych w postaci: wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej.

Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich
danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciw wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, żądać przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Oświadczam że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
_____________________________________________________
DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICÓW DZIECKA

