Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu na rok szkolny ………………………..
Proszę o przyjęcie …………………………………………………………….…………………………...……….
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy klasy …………………… do świetlicy szkolnej.
Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………...……………………….……………….
Matka: ……...……….……………………… Aktualny numer telefonu: ………………………….……………
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę …….……..……………..…………………..
………………………………..…………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres zakładu pracy)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*
………………………………………..
(podpis składającej oświadczenie)

Ojciec: ……...……….……………………… Aktualny numer telefonu: …………………………….…………
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę…….……..……….…..………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres zakładu pracy)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*
………………………………………..
Czas pobytu dziecka w świetlicy (godzina od –do):
Poniedziałek
od ……..…… do ……………
Wtorek
od ………..… do ……………
Środa
od ………….. do ……………
Czwartek
od ……..…… do ……………
Piątek
od ………..… do ……………

(podpis składającego oświadczenie)

Dodatkowe informacje o dziecku:
 Informacje o stanie zdrowia (przewlekłe choroby, uczulenia, itp.) ………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………...
 Zainteresowania, upodobania, uzdolnienia dziecka: ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Radom, dn. ………………………………. podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej
o godzinie ……………………………. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót
dziecka do domu.
……………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych
z realizacją procesu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy szkoły(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 z póź. zm.).
…………………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy:
1.

..…………………………………………………………………………………………….……………………………….
(imię i nazwisko)

(nr dowodu tożsamości)

(nr telefonu)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Administratorem
Twoich
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
5
im
Marii
Dąbrowskiej,
z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 1 w Radomiu. Nasz e-mail to psp5@radom.home.pl, a numer telefonu 48 364 46 44.
Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej skontaktujesz się mailem (iod@rodo-radom.pl).
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Podstawą
naszego działania są przepisy prawa oświatowego i prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych. Prosimy
Cię o podanie tylko imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numer telefonu. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie/w związku
z rekrutacja do świetlicy szkolnej od rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które będziesz odbierać ze szkoły.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę i nie będziemy ich nikomu udostępniać.
W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że będziemy monitorować jej siedzibę
z poszanowaniem ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas
jako administratora. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z organizacją funkcjonowania szkoły tj. przez rok od momentu
ich pozyskania.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz
także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator Danych Osobowych

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym
…………………………………………………………………….…….
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją
procesu
opiekuńczo-wychowawczego
w
świetlicy
szkoły
(zgodnie
z
ustawą
z
dnia
10
maja
2018r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 z póź. zm.).
Radom, dn.…………..…… Czytelny podpis osoby upoważnionej: ……………………………….……………………

2.

…………………………………………………….......…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

(nr dowodu tożsamości)

(nr telefonu)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Administratorem
Twoich
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
5
im
Marii
Dąbrowskiej,
z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 1 w Radomiu. Nasz e-mail to psp5@radom.home.pl, a numer telefonu 48 364 46 44.
Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej skontaktujesz się mailem (iod@rodo-radom.pl).
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Podstawą
naszego działania są przepisy prawa oświatowego i prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych. Prosimy
Cię o podanie tylko imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numer telefonu. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie/w związku
z rekrutacja do świetlicy szkolnej od rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które będziesz odbierać ze szkoły.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę i nie będziemy ich nikomu udostępniać.
W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że będziemy monitorować jej siedzibę
z poszanowaniem ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas
jako administratora.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z
organizacją funkcjonowania szkoły tj. przez rok od momentu
ich pozyskania.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz
także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator Danych Osobowych

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym
…………………………………………………………………….…….
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją
procesu
opiekuńczo-wychowawczego
w
świetlicy
szkoły
(zgodnie
z
ustawą
z
dnia
10
maja
2018r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 z póź. zm.).

Radom, dn.…………czytelny podpis osoby upoważnionej: ……………………………….……………………

3.

……………………………………………….………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

(nr dowodu tożsamości)

(nr telefonu)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Administratorem
Twoich
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
5
im
Marii
Dąbrowskiej,
z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 1 w Radomiu. Nasz e-mail to psp5@radom.home.pl, a numer telefonu 48 364 46 44.
Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej skontaktujesz się mailem (iod@rodo-radom.pl).
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Podstawą
naszego działania są przepisy prawa oświatowego i prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych. Prosimy
Cię o podanie tylko imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numer telefonu. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie/w związku
z rekrutacja do świetlicy szkolnej od rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które będziesz odbierać ze szkoły.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę i nie będziemy ich nikomu udostępniać.
W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że będziemy monitorować jej siedzibę
z poszanowaniem ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas
jako administratora.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z
organizacją funkcjonowania szkoły tj. przez rok od momentu
ich pozyskania.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz
także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator Danych Osobowych

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym
…………………………………………………………………….…….
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją
procesu
opiekuńczo-wychowawczego
w
świetlicy
szkoły
(zgodnie
z
ustawą
z
dnia
10
maja
2018r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 z póź. zm.).

Radom, dn.……………………czytelny podpis osoby upoważnionej: ……………………………….……………………
4.

……….………………………………………..….……….……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

(nr dowodu tożsamości)

(nr telefonu)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Administratorem
Twoich
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
5
im
Marii
Dąbrowskiej,
z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 1 w Radomiu. Nasz e-mail to psp5@radom.home.pl, a numer telefonu 48 364 46 44.
Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej skontaktujesz się mailem (iod@rodo-radom.pl).
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Podstawą
naszego działania są przepisy prawa oświatowego i prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych. Prosimy
Cię o podanie tylko imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numer telefonu. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie/w związku
z rekrutacja do świetlicy szkolnej od rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które będziesz odbierać ze szkoły.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, i nie będziemy ich nikomu udostępniać.
W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że będziemy monitorować jej siedzibę
z poszanowaniem ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas
jako administratora.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z organizacją funkcjonowania szkoły tj. przez rok od momentu ich pozyskania.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz
także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator Danych Osobowych

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym

…………………………………………………………………….…….
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją
procesu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy szkoły (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018
poz. 1000 z póź. zm.).

Radom, dn.……………………..…czytelny podpis osoby upoważnionej: ……………………………….……………………

Ważne informacje:

Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 17.00.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim:
bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy.

Za zniszczenie przedmiotów, będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy (np. zabawki, telefony) przynoszone przez uczniów do świetlicy.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji danych (np.:. zmiany numerów telefonów).

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka ze świetlicy informację
w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy.

………………………………………….
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Przyjmujemy do wiadomości, że dziecku może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy na czas określony przez Dyrektora Szkoły,
w przypadku, gdy zachowanie syna/córki stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów.

…………………………………………
(data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją
procesu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy szkoły (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018
poz. 1000 z póź. zm.).

……………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Administratorem
Twoich
danych
jest
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr
5
im
Marii
Dąbrowskiej,
z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 1 w Radomiu. Nasz e-mail to psp5@radom.home.pl, a numer telefonu 48 364 46 44.
Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej skontaktujesz się mailem (iod@rodo-radom.pl).
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Podstawą
naszego działania jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
oraz akty wykonawczych do ww. ustaw. Prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki wynika z tych przepisów. Twoje dane
pozyskaliśmy na etapie rekrutacji do szkoły. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa
Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku Twojego dziecka, podstawą naszego działania będzie także
Twoja zgoda. Działamy w tym przypadku w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać wydaną nam
zgodę.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je naszemu organowi prowadzącemu Urzędowi
Miasta w Radomiu, ZSZO w Radomiu, towarzystwu ubezpieczeniowemu, oraz innym instytucjom współpracującym na rzecz dzieci. Działamy
w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa.
W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że będziemy monitorować jej siedzibę z poszanowaniem ochrony do
prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju, do momentu ustania
przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania szkoły lub w przypadku zgody na przetwarzanie
wizerunku do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych do podmiotów wskazanych wyżej, które uczestniczą i wspierają nas
w realizacji obowiązków i uprawnień, ale w takim przypadku realizacja celu związanego z sprawowaniem zadań opiekuńczo-wychowawczych
nie będzie możliwa. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Administrator Danych Osobowych
Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym

…………………………………….…………..
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

___________________________________
*Art.
150
ust.
6.
Ustawa
z
dnia
14
grudnia
2016
r.
–
Prawo
oświatowe
(Dz.U.
2017
poz.
.59)
„Oświadczenia,
o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: Jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego
oświadczenia.
Klauzula
ta
zastępuje
pouczenie
organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

