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KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY  20…/20… 

Kl. 

DANE DZIECKA                                                                                       

Imiona i nazwisko ..................................................................................................   

PESEL ..................................................................................................................... 

Data urodzenia ....................................... Miejsce urodzenia ................................ 

Miejsce zamieszkania 

................................................................................................................................ 
                              ulica                                                                       kod                         miejscowość 

Dodatkowe informacje o dziecku, np.: stała choroba, przyjmowanie leków, 

uczulenia, okulary, wady rozwojowe dziecka itp. 

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

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

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko matki (opiekun) ............................................................................ 

tel. ......................................................................................................................... 

e – mail .................................................................................................................. 

Imię i nazwisko ojca (opiekun)................................................................................ 

tel. .......................................................................................................................... 

e – mail .................................................................................................................. 

Inne ważne nr tel., np. zakład pracy, dziadkowie 

1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 
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I UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ................................................... 

w roku szkolnym 20…. / 20…. następujące osoby: 

          Imię i nazwisko upoważnionej osoby            stopień pokrewieństwa        
 

1 ......................................................         ..................................         ................ 

2 ......................................................         ..................................         ................ 

3 ......................................................         ..................................         ................ 

4 ......................................................         ..................................         ................ 

5 ......................................................         ..................................         ................ 

6 ......................................................         ..................................         ................ 

7 ......................................................         ..................................         ................ 

 

II OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielne powroty do domu 

ze świetlicy szkolnej mojego dziecka ..................................................................... 

w roku szkolnym 20…./ 20…. . 

 

III OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią „Regulaminu świetlicy” 

dostępnego na stronie internetowej szkoły. 

 

....................       1................................................    2............................................ . 

        data                                                       podpisy rodziców/ opiekunów 

 

podpis os. upoważnionej, 
(zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych - konieczna w celu 

identyfikacji os. upoważnionej) 
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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 Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów  danych osobowych jest 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 32  z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci 

Majdanka   w Lublinie tel: (81) 744 16 44 mail: poczta@sp32.lublin.eu 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 32 możliwy jest pod numerem tel. 81 

466 17 70 lub adresem email: sp32@iod.lublin.eu .  

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c 
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji 
zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  

w Lublinie. 

5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

Ewa Gęca 

 

mailto:sp32@iod.lublin.eu

