
                      KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. 

                                                               

                                                        na rok szkolny ………./…………..   

 

I DANE OSOBOWE 

 
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………, kl., ……………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………nr tel.,………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………nr tel.,………………… 

 

II WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA 
(dane dobrowolne, zalecane w razie konieczności zastosowania dodatkowych środków ostrożności) 
 

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

 

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

 

III ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA 
(dane dobrowolne, przydatne w realizowaniu zajęć) 
 

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

 

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

 
IV CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

 

Poniedziałek    od godz.,………………., do godz., ………………… 

Wtorek            od godz.,………………., do godz., ………………… 

Środa              od godz.,………………., do godz., ………………… 

Czwartek        od godz.,………………., do godz., ………………… 

Piątek             od godz.,………………., do godz., ………………… 

 

V OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów identyfikacyjnych , podczas 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Gorzowie Wlkp.,      TAK/ NIE       (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej,   stopień pokrewieństwa,       nr telefonu                     czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów identyfikacyjnych , podczas 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Gorzowie Wlkp.,      TAK/ NIE       (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej,   stopień pokrewieństwa,       nr telefonu                     czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów identyfikacyjnych , podczas 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Gorzowie Wlkp.,      TAK/ NIE       (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej,   stopień pokrewieństwa,       nr telefonu                     czytelny podpis osoby upoważnionej 

 



4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów identyfikacyjnych , podczas 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Gorzowie Wlkp.,      TAK/ NIE       (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej,   stopień pokrewieństwa,       nr telefonu                     czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów identyfikacyjnych , podczas 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Gorzowie Wlkp.,      TAK/ NIE       (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej,   stopień pokrewieństwa,       nr telefonu                     czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 

VI  OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU SAMODZIELNEGO WYJŚCIA UCZNIA ZE 

ŚWIETLICY DO DOMU  (proszę wypełnić także w przypadku wyjścia dziecka po telefonie rodziców) 

 

Świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego dziecka, prosimy o wypuszczenie  ze świetlicy  

 

szkolnej córki/syna …………………………………………………………………………………………….. 

 

W określonych przez nas godzinach…………………………………………………………………………… 

 

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

Przyjmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego 

powrotu do domu.. 

 

Gorzów Wlkp., dn., …………………..                              ……………………………………………………. 
                                                                                                                          Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 

VII ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na bezterminowe i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego 

na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej 

Szkoły. Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp.,     TAK/NIE    ( niepotrzebne skreślić) 
                                                                                                                  ………………………………………………………………… 

                                                                                                                      Podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 
Wyrażanie zgody jest dobrowolne i mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Ewentualne przetwarzanie danych ma na celu 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej. Dane będą przechowywane przez okres uczęszczania 

dziecka do świetlicy, po czym zostanę zarchiwizowane. Brak zgody, jej odwołanie lub upłynięcie okresu, w którym 

zasadne jest przechowywanie danych spowoduje ich usunięcie. 

 

Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Bohaterów Westerplatte  w Gorzowie Wlkp.. pytania i wątpliwości można kierować Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem  adresu : iod.gorzow@gmail.com. Podanie przez Państwa danych osobowych w tym 

oświadczeniu jest dobrowolne, ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych  może spowodować 

brak możliwości  lub ograniczenia w uczęszczaniu dziecka do świetlicy szkolnej. Szczegółowe informacje na temat 

Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w pełnej klauzuli informacyjnej w 

sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  

 

 

Gorzów Wlkp., dn.,…………………                                ……………………………………………………. 
                                                                                                                       Podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

mailto:iod.gorzow@gmail.com

