
…………………………., dnia ……… 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY - rok szkolny 2020/2021 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach 
 

 

Proszę o przyjęcie ................................................................................................................................. (im. i nazw. dziecka) 

 

ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej od dnia ............................................................................  

 

Godzina przyjścia: …………………………………………… 

Godzina wyjścia: …………………………………………….. 

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

 matka/opiekun prawny  ojciec/opiekun prawny 

Imię 
   

Nazwisko 
   

Telefon 

kontaktowy 

   

 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (imię i nazwisko, seria i numer dowodu): 

imię nazwisko Seria i numer dowodu osobistego 

1. 

2. 

3. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (uczulenia, zalecenia)  

 

 

 

Świetlica jest czynna od godz. 7.00 – 8.00 oraz 11.30 – 17.00 

 
Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, iż 

świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy. 

 

Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do uaktualnienia zmian (np. numeru 

telefonu, godzin wyjścia itp.) 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*  na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy i samodzielny powrót  do domu. 

 

   

miejscowość i data  podpis rodziców (opiekunów) 

 

*- Niepotrzebne skreślić 

  



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Administratorem danych osobowy jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach, ul. Krakowska 14, 32-005 

Niepołomice tel. 12 281 10 51, e-mail: zsp.niep@gmail.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pq.net.pl. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia kontaktu i komunikacji z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz 

instytucjami, kontrahentami (osobami wyznaczonymi do kontaktu przez te podmioty) w związku z realizacją zadań 

ustawowych, zadań w interesie publicznym oraz umów. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, 

żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów 

prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie 

publicznym i w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

przetwarzanych na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez 

naszą szkoły uzyskają Państwo na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zspniepolomice.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń, która znajduje się w szatni. 

 


