
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W TARNOWIE 

NA ROK SZKOLNY …………………… 

 

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka 

 

I. DANE OSOBOWE 

Imiona i nazwisko dziecka …........................................................................................ klasa ….......... 

Data i miejsce urodzenia …....................................................................  

Adres zamieszkania …........................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …........................................................................................ 

Telefony kontaktowe: matki (opiekuna) …................................ojca (opiekuna)................................... 

 

II. MIEJSCE PRACY RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed lekcjami   

i po lekcjach. 

Podpis matki (opiekuna) …........................................................................... 
                                                                                                                                                               

Podpis ojca (opiekuna) …............................................................................                            

                                                                                                                                                              

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny …....... wyłącznie przez niżej wymienione 

osoby: 

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

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

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

Jednorazowe upoważnienie do odebrania dziecka przez inną niż ww. osobę należy przekazać pisemnie   

nauczycielowi świetlicy. 

 

2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu  

o godzinie………………………  

W tym przypadku biorę całkowitą odpowiedzialność prawną za powrót dziecka do domu.  

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

 Proszę o przyjęcie dziecka na obiady do stołówki szkolnej. 

 



 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej  

i je akceptuję. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka 

zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie. 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym, a o ich zmianie poinformuję nauczyciela świetlicy. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy oraz z regulaminem korzystania ze stołówki 

szkolnej w SP 2.  

 

 

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

      data                      podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

……………………., ……… 2018 r.
 

     (miejscowość i data) 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe     

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane  

z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Stanisława Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7  

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 



na podstawie art. 6 ust 1 pkt c 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nauczyciele świetlicy oraz sekretariat szkoły 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich, Twojego dziecka/podopiecznego danych 

osobowych, zamieszczonych w niniejszym zgłoszeniu przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Stanisława Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7 w celu realizacji zadań ustawowych  

i statutowych szkoły? 

 TAK  

 NIE     

 

 

        …………………………………….. 

        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

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

pieczęć i podpis ADO     data i potwierdzenie odbioru pisma 

   

 


