.........................................................................
Nazwisko i imiona rodziców
........................................................................................
Adres zamieszkania
...........................................................................................
Telefon kontaktowy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Zgłaszam do świetlicy syna (córkę) .........................................................................................
ucznia (uczennicę) klasy .............. urodzonego (urodzoną) ............................................. r.
2. Syn (córka) będzie przebywać w świetlicy codziennie od godz. ……… do godz. ………..
- proszę wysłać dziecko samodzielnie na moją odpowiedzialność o godz. .............................
- dziecko odbierać będę osobiście/rodzice w godzinach pracy świetlicy lub odbierane
będzie przez ........................................................................................................................
3. Opieka domowa:
- matka (opiekunka) rozpoczyna pracę o godz. ............., kończy pracę o godz. .....................
jest zatrudniona .....................................................................................................................
(Nazwa i adres zakładu pracy)

(Telefon)

- ojciec (opiekun) rozpoczyna pracę o godz. ..............., kończy pracę o godz. .......................
jest zatrudniony .....................................................................................................................
(Nazwa i adres zakładu pracy)

(Telefon)

4. Uwagi i opinie rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka .............................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

....................................................
(podpis rodziców / opiekunów)

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Jana Pawła II w Siemiatyczach, ul. Gen. Wł. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze, tel.:
85 6556771, e-mail: sp3@siemiatycze.eu

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II
w Siemiatyczach możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3.


Państwa Dane osobowe będą przetwarzane:
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie
danych.

4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

6.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt.

7.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

8.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

9.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ww. prawa
oświatowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Administrator
Joanna Gołubkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach

