
WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
na rok szkolny 2022/2023

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………...ucznia/uczennicy
imię i nazwisko dziecka

klasy …………….do świetlicy szkolnej.

Data urodzenia dziecka: ………………………………..

Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy:
Poniedziałek od ………….. do …………..
Wtorek od ………….. do …………..
Środa od ………….. do …………..
Czwartek od ………….. do …………..
Piątek od ………….. do …………..

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej
zobowiązuję się przekazać wychowawcy świetlicy.

…..……………...…………………… …..……………...……………………
data i czytelny podpis matki data i czytelny podpis ojca

…………………………………… ……………………………………….
numer telefonu matki numer telefonu ojca

               UPOWAŻNIENIE
do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Ja, ……………………. upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej 

mojego dziecka ………………………. następujące osoby (wpisać stopień pokrewieństwa) : 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko telefon

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko telefon

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
imię i nazwisko telefon

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
imię i nazwisko telefon

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w powyższym wniosku i upoważnieniu, w 
celach związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej

………………………………………………………………
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Osoby, które chciałyby przekazać dodatkowe informacje (np. choroby, alergie, sytuacja rodzinna, itp.)
prosimy o kontakt z kierownikiem lub wychowawcą świetlicy.

Klauzula zgody osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej



Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z
upoważnieniem mnie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO
przyjmuję do wiadomości,  że podanie powyższych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę mogę
w każdej chwili cofnąć.

………………………………….
                   (data i podpis)

………………………………….
                   (data i podpis)

………………………………….
                   (data i podpis)

………………………………….
                   (data i podpis)

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO                

Stosownie do treści art. 14 RODO  informujemy:         
1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa w Wielbarku, ul. Mikołaja Kopernika 10, 12-160 Wielbark, REGON 
000272448

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. umożliwienia 
odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców / 
opiekunów prawnych.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z 
ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania ze 
strony internetowej.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta 

w dowolnym czasie.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do końca roku szkolnego, na który została wydana.
8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od rodziców / opiekunów prawnych dziecka.
9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych:
Tomasz Trzciałkowski
tel. +48511793443
https://idpo.pl/kontakt/
email: kontakt@idpo.pl


