
KARTA  

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W TARNOBRZEGU   

na rok szkolny 2020/2021  

  

  

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ...................................................................................................... 

ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu.  

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

                                                                                       podpisy rodziców  

  

  

  

  

I. Dane osobowe:  

Data i miejsce urodzenia dziecka .........................................................................................................  

Adres zamieszkania...............................................................................................................................  

  

II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej  

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną 

odpowiedź):  

• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców,  

• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły,  

• z innych przyczyn lub okoliczności – jakich proszę wymienić poniżej  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

III. Dane rodziców  

Matka dziecka  Ojciec dziecka  

Imię i nazwisko:  

  

Imię i nazwisko:  

  

Telefony kontaktowe:  

  

Telefony kontaktowe:  

  

  

IV. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne,  

zainteresowania……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

  



  

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej  

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem):  

• PRZEZ RODZICÓW  

• BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE  

 

 Wyjście ze świetlicy o godzinie:   

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  

          

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót 

dziecka do domu  

Data……………………… Podpisy   rodziców  ……………………………………………  

  

 

VI. Oświadczenia:  

• Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie  dane są zgodne                   

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. *  

• Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy ( dostępnym na stronie szkoły,                    

w świetlicy i sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy z 

wychowawcami świetlicy.  

  

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

                data i podpis rodziców  

           

* Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR7 W TARNOBRZEGU 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Oświadczamy, że nasze dziecko (uczeń szkoły) 

 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

będzie przyprowadzane i odbierane do/ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 

w Tarnobrzegu przez rodziców/prawnych opiekunów. W szczególnych przypadkach dziecko (uczeń 

szkoły) będzie wybierane przez niżej wymienione osoby zapewniające dziecku (uczniowi szkoły) pełne 

bezpieczeństwo. 

 

Osoby upoważnione do obioru dziecka (ucznia szkoły) w roku szkolnym 2021/2022: 

Lp. Imię i nazwisko: 
Stopień 

pokrewieństwa: 
Numer telefonu Osoba pełnoletnia  

1.     TAK / NIE* 

2.  
   

TAK / NIE* 

3.  
   

TAK / NIE* 

 

Tarnobrzeg, dnia __________________2021r.         _______________________________ 
                                                                                                                    (czytelny podpis rodzica/ów/opiekuna/ów  

prawnego/ych)  

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym wobec osoby upoważnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 

w Tarnobrzegu, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

_______________________________ 
(czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym wobec osoby upoważnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 

w Tarnobrzegu, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

_______________________________ 
(czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym wobec osoby upoważnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 

w Tarnobrzegu, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

_______________________________ 
(czytelny podpis osoby upoważnionej) 



*niewłaściwe skreślić 

Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru ucznia  

ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tarnobrzegu 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych 

Osobowych informuje Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych  

oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg,  

ul. Sienkiewicza 215 Można się z nami kontaktować listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 15 8233529, oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl. 

2. W Szkole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych 

osobowych, poprzez pocztę elektroniczną na adres email: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem 15 81-81-

510 lub pisemnie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia przez Szkołę (świetlicę szkolną) ewidencji osób 

upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – zapewnienie bezpieczeństwa dziecku (uczniowi szkoły)  przez 

Szkołę (wykonanie zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym)  

w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 i pkt 12 oraz 103 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca  

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wykonanie przez Szkołę obowiązków ciążących na podstawie 

przepisów prawa). 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Szkoły (świetlicy szkolnej) przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia, poprzez 

ich zawarcie na upoważnieniu do obioru ucznia ze świetlicy szkolnej. 

5. Kategorie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych: dane osobowe zwykłe osoby upoważnionej  

(tj. imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu, informacja czy osoba upoważniona jest pełnoletnia). 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni do dostępu do Pani/Pana danych osobowych pracownicy Szkoły. 

Szkoła nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym do dostępu do Pani/Pana 

danych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (obsługa i serwis systemów informatycznych w Szkole). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,  

a po tym czasie w celach archiwizacji dokumentacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz 

obowiązującej w Szkole instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po którym to okresie zostaną usunięte zgodnie z 

procedurą określoną w ww. przepisach prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach,  

o których mowa w art. 17 RODO; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o których mowa w art. 21 RODO. 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

Administrator Danych Osobowych 

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tarnobrzegu 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 

 

  

  

  

  

  

  

mailto:sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
mailto:iodjo@um.tarnobrzeg.pl

