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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach 

 na rok szkolny  ……………... 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 
 

1. DANE DZIECKA: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………..... 

Klasa……………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………....... 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………… 

Istotne informacje zdrowotne o dziecku……………………………………………....................................... 

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

2. DANE RODZICÓW: 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego………………………………………....................................... 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………….................................. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………...................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………….................................. 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………...... 

3. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

WARIANT 1: 

Do odbioru mojego dziecka ze świetlicy upoważniam niżej wymienione osoby pełnoletnie, po 

okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

1. ……………………………………………………………………………………………………..... 

 

2. ………………………………………………………………………………………………............. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

Podając dane osób upoważnionych do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej zobowiązuję się 

do poinformowania tych osób o fakcie przekazania ich danych do placówki. 
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WARIANT 2: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu ( dziecko powyżej  

7 roku życia), wyjście ze świetlicy szkolnej w następujących godzinach: 

Poniedziałek………………………………… 

Wtorek……………………………………… 

Środa……………………………………….. 

Czwartek……………………………………. 

Piątek……………………………………………. 
 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

WARIANT 3: 

Upoważniam niżej wymienione osoby niepełnoletnie do odbioru mojego dziecka 

 (osoba musi mieć ukończone 10 lat): 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

Podając dane osób upoważnionych do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej zobowiązuję się do 

poinformowania tych osób o fakcie przekazania ich danych do placówki. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka z niepełnoletnimi osobami do 

domu. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w świetlicy szkolnej. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/UE (RODO) informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w 
Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a, 41-400 Mysłowice, tel. 322222322; e-mail sp_4@myslowice.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:  iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym przedmiotom.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej umowy.  

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 

także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

7.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 

8.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapisu dziecka na świetlicę szkolną. 

 

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………….. 
Data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego  Data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

mailto:iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl
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