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Nr zgłoszenia*  

Data złożenia*  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ                                                                                                                                                      
W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH 
 

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH  
Adres szkoły: UL. GRYFA 6, 73-110 STARGARD 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Klasa w roku szkolnym 2021/22  

Imiona 1 2 

Nazwisko  Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

matki/opiekunki prawnej 
 Telefon kontaktowy 

ojca/opiekuna prawnego 
 

Dodatkowe informacje o dziecku (choroby, wady 

rozwojowe, potrzeba przyjmowania leków 

podczas przebywania na świetlicy szkolnej, 

uczulenia, itp.) 

 

 
Sposób dotarcia do szkoły* Autobus szkolny Samochód Pieszo 

Sposób powrotu ze szkoły* Autobus szkolny Samochód Pieszo 
*zakreśl prawidłową  
 

W jakich dniach i godzinach dziecko ma przebywać w świetlicy? 

Poniedziałek Od Do 

Wtorek Od Do 

Środa Od Do 

Czwartek Od Do 

Piątek Od Do 

 
1.Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 
 
 
 
………………………………………………………………………………    ……………………………………………………………………………… 
 
                         Miejscowość/data 
        ……………………………………………………………………………… 
                    (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka…………………………………………………………………………………………………oświadczam że: 
(Imię i nazwisko dziecka) 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia  (zarówno moich jak i 
mojego dziecka) o przyjęcie do  świetlicy szkolnej  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podejmowania przez w/w szkołę innych obowiązujących ją z mocy 
ustawy działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w związku z art. 105 i 130 Prawa oświatowego oraz art. 6 ust. 
1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) 

 

...............................................……….............     ……………………………………………….............................                          
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                  (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

Grzędzice, dnia …………………..……………20………....r. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

INFORMUJEMY, ŻE:  
1. Administratorami danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, tel. 91 576 

41 69, e-mail: szkola@spgrzedzice.pl 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@gmina.stargard.pl należy pamiętać, iż powyższe dane 

służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych 
związanych z procesem rekrutacji. Pełne dane Inspektora ochrony danych znajdują się na stronie 
http://bip.gops.stargard.pl/strony/menu/62.dhtml 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie  i w zakresie art. 105 i 130 ustawy Prawa oświatowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910 t.j.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, 

4. Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz w celu realizacji statutowej 
działalności szkoły i w zakresie niezbędnym do podejmowania przez w/w szkołę innych obowiązujących ją z mocy 
ustawy działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  
6. Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do świetlicy, a następnie przez okres archiwizowania 

danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji. 
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO.  

8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. 

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

10. Podanie danych zawartych w wniosku o przyjęcie do świetlicy nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku. 

 


