
KARTA OPIEKI POZALEKCYJNEJ – FORMA OPIEKI: ŚWIETLICA

CZĘŚĆ 1  DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. imię i nazwisko ucznia*……………………………………………………………………………..………....................… klasa* ....................

2. data urodzenia dziecka**..............................................................................................................................................................................................

3. adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................................................................

4. imiona rodziców ................................................................................................................................................................................................................

5. tel. domowy: ............................................................   kom. ojca/prawnego opiekuna: ..............................................................................

      kom. matki/prawnej opiekunki: .............................................................................................................................................................................

6. inne kontakty ........................................................................................................................................................................................................................

7. Ojciec dziecka/op. prawny pracuje w godz. .......................................... nr tel. do pracy: ...............................................................

8.  Matka dziecka/op. prawna pracuje w godz.  ......................................... nr tel. do pracy: ...............................................................

      9. inne informacje o uczniu potrzebne do zabezpieczenia prawidłowości przebiegu procesu opiekuńczo-     

          wychowawczego (zainteresowania, potrzeby, problemy zdrowotne)

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

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

CZĘŚĆ 2  ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w wycieczkach oraz wyjściach 
poza teren szkoły organizowanych przez nauczycieli świetlicy

tak nie***

2

Wyrażam zgodę na rejestrację i publikację wizerunku mojego dziecka zarówno w 
formie tradycyjnej (papierowej) jak i na stronach internetowych szkoły oraz 
mediach lokalnych w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły a także w 
związku z udziałem dziecka w konkursach i bieżących przedsięwzięciach świetlicy

tak  nie***

Zostałem/am poinformowany/a, że zgody mogą być wycofane w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

CZĘŚĆ 3  DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA  ZE ŚWIETLICY

Do odbioru ze świetlicy dziecka*…………………..…..…………………….............. 
                                                                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)

upoważniam/y następujące osoby i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną                           

za bezpieczeństwo dziecka od momentu odbioru przez wskazaną poniżej, upoważnioną przez nas 
osobę. 

(określić stopień pokrewieństwa a w przypadku dzieci również wiek)

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Numer telefonu
1
2
3
4

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Szkołę moich danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu
i  stopnia pokrewieństwa CZĘŚĆ 2, w  związku  z  upoważnieniem  mnie  przez  rodziców/prawnych  opiekunów  do  odbioru
ich dziecka  ze  świetlicy  szkolnej.  Zostałem/am  poinformowany/a, że  niniejsza  zgoda może być wycofana w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



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

                            (miejscowość, dnia)                                                          (podpis osoby upoważnionej)                        

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

                        (miejscowość, dnia)                                                                     (podpis osoby upoważnionej)  

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

                                (miejscowość, dnia)                                                                     (podpis osoby upoważnionej)  

4. …….................................                                                …...............................................................

                             (miejscowość, dnia)                                                                      (podpis osoby upoważnionej)  

CZĘŚĆ 4   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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/WE  (4.5.2016 L 119/38

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej zwanym RODO informuję, że:    

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 z siedzibą w Przemyślu przy ul.
Wincentego Pola 5, tel: 16 678 55 76, mail: sp15przem@wp.pl reprezentowana przez Dyrektora.
2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  numerem  tel.  511143799  lub adresem  email:
iodedukacja@um.przemysl.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w CZĘŚCI 1 w zakresie
punktu 1 w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
zakresie  pozostałych  danych oraz  danych w CZĘŚCI  2  i  3,  czyli  na  podstawie  wyrażonej  zgody    w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej opieki nad dzieckiem a także w związku z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe ( Dz.U.2018.996 z późn.zm.).
4.  W  ramach  procesu  przetwarzania  Administrator  nie  planuje  przekazywania  Pani/Pana  danych  innym
podmiotom,  chyba,  że  obowiązek  przekazania  tych  danych  będzie  wynikał  z  przepisów  prawa  (np.  policja,
prokuratura, sąd).
5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy w danym roku szkolnym z
wyjatkiem wizerunku, który przechowywany będzie do czasu wycofania zgody.
6.  Jednocześnie  informuję,  że  ma  Pani/Pan  obowiązek  podania  niezbędnych  danych  osobowych  w  zakresie
CZĘŚCI 1 i 2 oznaczonych*, natomiast zgoda dla CZĘŚCI 1 (punkt 2-9) oraz CZEŚCI 2 i 3 jest dobrowolna i
może być wycofana w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem,  jednakże  brak  zgody  może  uniemożliwić  zapewnienie  dziecku
odpowiedniej opieki oraz właściwych metod opiekuńczo-wychowawczych.
7.  W  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO  lub  inne  przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
9.  Administrator  nie  będzie  podejmował  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będzie  dokonywał
profilowania.

                                                                                                                                     Administrator

Ja niżej podpisany/a  oświadczam, iż podane w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do 
uaktualniania podanych informacji. 

          
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Nr 15 moich danych osobowych wymienionych w CZĘŚCI 1 (punkty 2-9) oraz
CZĘŚCI 2 i 3 w celu pobytu naszego dziecka w świetlicy szkolnej oraz odbioru ze świetlicy. Zostałem/am poinformowany/a, że
zgoda wyrażona w CZĘŚCI 1 w każdym z punktów 2-9 oraz CZĘŚCI 2 i 3 może być wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

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

               (miejscowość, dnia)                                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

*      dane podawane obowiązkowo
**    dane CZĘSCI 1 pkt 2-9 i CZĘŚCI 2 i 3 podawane są dobrowolnie
***  właściwe zakreślić                                       
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