
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

ROK SZKOLNY 2020 / 2021 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

IMIONA I NAZWISKO DZIECKA ………………………..…………………………………………………………… 

KLASA ................................................ 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA ..………………………...…………………….................................................... 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MATKA OJCIEC 

IMIĘ   

NAZWISKO   

TELEFON KONTAKTOWY   

 

III.  GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINY POBYTU W ŚWETLICY 

PRZED ZAJĘCIAMI PO ZAJĘCIACH 

OD GODZ. DO GODZ. OD GODZ. DO GODZ. 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

 

 

 

 



IV. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA 

1. ZGODA NA ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH W CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 WYRAŻAM ZGODĘ     NIE WYRAŻAM ZGODY 

2. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA PROCES OPIEKUŃCZY W SZKOLE 

(CHOROBA, ALERGIE, LEKI, itp.) 

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

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

3. Na podstawie art. 13 Rozporządzenie 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej 

Jadwigi, reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 117, Tel. (042) 211 19 04;  (042) 

211 11 32; adres e-mail: sekretariat@sp1konstantynow.pl, sekretariat@gimkonst.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez e-mail:paulina.kukielinska@konstantynow.pl.  

3. Zgodnie z artykułem  6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie 

danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (art. 105).  

4. Przetwarzanie następuje w celu realizacji zajęć świetlicowych dla uczniów. 

5. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym organom państwa 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. 

postępowań administracyjnych, kontrolnych). 

6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres roku szkolnego 2019/2020. Następnie zostaną zarchiwizowane na 

podstawie dokumentów wydanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych, ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,   

b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) przeniesienia swoich danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

8. Podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji zajęć świetlicowych. W przypadku ich niepodania nie będzie 

możliwe zapisanie dziecka do świetlicy.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora.   

 

4. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

5. OŚWIADCZAM, ŻE WSZELKIE INFORMACJE W NINIEJSZYM WNIOSKU SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ 

I JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO 

OŚWIADCZENIA 

PROSZĘ O OBJĘCIE MOJEGO DZIECKA OPIEKĄ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  OD 

DNIA ……………………….. 

Konstantynów Łódzki , …………………….….… …………………………………………………….. 

  Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

 

 



6. ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY/SAMODZIELNY POWRÓT 

 WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT MOJEGO DZIECKA DO DOMU 

O WYZNACZONEJ W PUNKCIE III GODZINIE, I BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ 

ZA DZIECKO (DOTYCZY DZIECI POWYŻEJ 7 LAT) 
 

 DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie 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 (dalej: ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej 

Jadwigi, reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 117, Tel. (042) 211 19 04;  (042) 

211 11 32; adres e-mail: sekretariat@sp1konstantynow.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.  

3. Zgodnie z artykułem  6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie danych następuje na 

podstawie udzielonej zgody. 

4. Przetwarzanie następuje tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze szkoły. 

5. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym organom państwa 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. 

postępowań administracyjnych, kontrolnych). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 

2018/2019. Następnie zostaną zarchiwizowane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych, ma prawo do: 

g) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,   

h) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),  

i) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

j) przeniesienia swoich danych, 

k) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,  

l) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

8. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy odbiór dziecka ze Szkoły.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora.   

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze szkoły. Zgodę można wycofać 

pisemnie składając stosowne oświadczenie w siedzibie Administratora lub poprzez wysłanie stosownego e-maila na 

adres Administratora lub na adres: paulina.kukielinska@sp1konstantynow.pl 

DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIAM  

( PRZY ODBIORZE OSOBA UPRAWNIONA POWINNA WYLEGITYMOWAĆ SIĘ DOWODEM TOŻSAMOŚCI) 

L.p. 
imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru 

Składając poniżej podpis oświadczam,  że zapoznałam/em się z 

zasadami przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w 

ramach odbioru dziecka oraz wyrażam jednoznacznie zgodę na ich 

przetwarzanie.  

   

   

   

   

   

Konstantynów Łódzki , …………………….….… …………………………………………………….. 

  Podpis rodziców/prawnych opiekunów 


