KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU

DANE PODSTAWOWE
Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko dziecka)
ucznia klasy …………..…………do świetlicy szkolnej.
Data i miejsce urodzenia dziecka : ………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka : …………………………………………………………….
Imiona rodziców / opiekunów prawnych : ………………………………………………..
Adres zamieszkania rodziców: ……………………………………………………………
INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U.
2002r. Nr 101 poz.929) przyjmuje do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.
• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej,
• Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• Dane podaje obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do Matki/Opiekunki prawnej……………………....................................
Telefon kontaktowy do Ojca/Opiekuna prawnego ………………………………………..…..
INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U.
2002r. Nr 101 poz.929) przyjmuje do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.
• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym
dziecka w nagłych okolicznościach,
• Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• Dane podaje dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem
podanym powyżej.

Informacja o wyjściu dziecka ze świetlicy.
Dziecko będzie opuszczać świetlicę szkolną
1. Samodzielnie

………………………………….

2. Pod opieką przewoźnika ………………………………….
3. W sytuacji wyjątkowej samodzielny powrót do domu za pisemną zgodą rodziców lub
dyrektora/wicedyrektora szkoły (w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami ucznia)
4. W wyjątkowej sytuacji dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej
wymienione osoby :
1. ………………………………….legitymująca/y się dowodem nr…………………
2. ………………………………… legitymująca/y się dowodem nr…………………
3. ………………………………… legitymująca/y się dowodem nr…………………
♦ Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.
♦ Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
w godzinach swojej pracy czyli od godz. 6:30 do 17:00.
♦ Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.

Poznań, dnia …………………………
…………………………………..
podpis matki / opiekuna prawnego

……………………………………
podpis ojca / opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1 – dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej
wymienionych danych osobowych. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w związku
z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej, jego odbiorem przez rodziców/ prawnych opiekunów i osoby pisemnie
upoważnione przez rodziców / prawnych opiekunów oraz realizacją dowozu dziecka do i ze szkoły przez uprawnione firmy.
Zakres danych: Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko w imieniu rodzica/opiekuna prawnego,
Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, telefon rodzica / opiekuna prawnego.
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
•
•

administratorem danych jest Dyrektor ZSS nr 105 w Poznaniu,
dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,

•

dane będą udostępniane wyłącznie pracownikom szkoły oraz firmom realizującym dowóz ucznia do szkoły,

•

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

…………………………………………
(podpis)

