KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
na rok szkolny 2018/2019
1. Imię i nazwisko dziecka........................................................................ Klasa .....................
2. Data urodzenia ……...............................................................................................................
3. Adres zamieszkania dziecka
...............................................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych/opiekunów)
..............................................................................................................................................
5. Telefon kom. do matki
.………………………………………………………………………..………....................
6. Telefon kom. do ojca
…………………………………………………………………………………....................
7. Inny telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………...................
8. Matka dziecka (prawna opiekunka) pracuje w godz. ....................,tel. praca.........................
9. Ojciec dziecka (prawny opiekun) pracuje w godz. .........................tel. praca........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym na zgłoszeniu przez
Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” z siedzibą w Warszawie (03-289) przy
ul. Ostródzkiej 175 w celach kontaktowych w związku z pełnieniem opieki nad moim dzieckiem.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie
to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………… Data i czytelny podpis matki
…………………………………. Data i czytelny podpis ojca
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich
Olimpijczyków” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 175 zwana dalej Administratorem lub
Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych,
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej
lub poczty tradycyjnej:
tel.: 22 510 36 20 wew. 233
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres: Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” Warszawa (03-289) ul. Ostródzka 175
2)Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne.
Zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Podanie danych nie jest obligatoryjne, a wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych jak
również brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie utrudnionym kontaktem
pracownika świetlicy z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
4)Administrator danych będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki
obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł
przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych
przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora tj. firmie archiwizacyjnej oraz ewentualnie firmie
niszczącej dokumenty.
5)Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6)Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7)Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie. Ponadto Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe z chwilą realizacji celu
przetwarzania, tj. kiedy Pani/Pana dziecko zakończy edukację w Placówce lub przestanie uczestniczyć
na zajęcia w świetlicy.
8)Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do
dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo
do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia
dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20
RODO.
9)Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Na podstawie art. 155 Prawa oświatowego wskazuję, że:
Dziecko posiada następujące problemy zdrowotne (np. astma, epilepsja, cukrzyca, alergie, inne):
………………………………………………………………………………………………………
Dziecko przyjmuje na stałe następujące leki (ew. sposób podawania):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Świetlicy Szkolnej i akceptuję jego postanowienia:

……………………… ………………………………………………….
Data Podpis rodziców (prawnych opiekunów)

W roku szkolnym 2018/2019 deklaruję/nie deklaruję* dobrowolną składkę na rzecz działalności
świetlicy szkolnej w wysokości ………………. miesięcznie oraz wyrażam/nie wyrażam* zgodę na
pobieranie składki przez nauczycieli świetlicy:

…………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

*niepotrzebne skreślić

ODBIERANIE DZIECKA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
(każda z upoważnionych osób wraz z rodzicami wypełnia osobne oświadczenie)
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienioną osobę
na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (imię, nazwisko, numer dowodu
tożsamości) osoby uprawnionej do odbioru dziecka.
1.....................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości - wypełnia osoba upoważniona do odbioru dziecka).

…………………………………………………………………………………………………
(data, podpis rodziców, opiekunów prawnych)
Upoważnionym do odbioru dziecka może być jedynie osoba pełnoletnia, która okaże dokument
tożsamości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych do odbioru dziecka
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 368
im. „Polskich Olimpijczyków” z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Ostródzkiej 175
w zakresie imienia, nazwiska, numeru dokumentu tożsamości w celu weryfikacji mojej
tożsamości
jako
osoby
uprawnionej
do
odbierania
……………………………………………….…………… (podać imię i nazwisko dziecka).
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie
wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
………………………………………………...
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka
Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych SP 368 z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul.
Ostródzkiej 175, reprezentowana przez Dyrektora, zwana dalej Administratorem lub Placówką. Może
Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: 22 510 36 20 wew. 233
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres:
Szkoła
Podstawowa
nr
368
im.
„Polskich
Olimpijczyków”
Warszawa (03-289) ul. Ostródzka 175

2)Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda.
3)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu weryfikacji Pani/Pana
tożsamości niezbędnej przy odbieraniu dzieci z Placówki. Szkoła musi bowiem mieć pewność, że
powierza opiekę nad dzieckiem uprawnionej do tego osobie, w tym osobie wskazanej przez rodziców
bądź prawnych opiekunów dziecka.
4)Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości odbierania dziecka/dzieci z placówki.
5)W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Jeśli dojdzie do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, nie
będzie Pani/Pan mogła odbierać dziecka/dzieci z Placówki ponieważ nie będzie możliwości
potwierdzenia Pani/Pana tożsamości.
6)Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia, ale też odbiorcom działającym na rzecz
i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to firmy wykonujące
usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
9)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Panią/Pana, chyba, że
Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu
przetwarzania danych.
10)Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16
RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w
przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w
sposób zautomatyzowany o ile spełnione zostały warunki z art. 20 RODO.
11)Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

