
Oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych: 

 

1. Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu związanym  

z funkcjonowaniem świetlicy, które obejmować może następujące czynności: umieszczanie na szkolnej tablicy 

ogłoszeń,        w systemie teleinformatycznym librusie, szkolnej stronie internetowej, a także na pośrednictwem social 

media:  

- wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych uroczystości, imprez, konkursów; 

 

Giżycko, dn. ...................…...                                              .......................………………..............… 

                                                                                              podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

 

- danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami 

lub udziałem w różnych konkursach, organizowanych przez świetlicę, jak również pracach plastycznych. 

 

Giżycko, dn. ...................…..                                             ...............………………...…….................. 

                                                                                              podpisy rodziców /prawnych opiekunów  
 
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej oraz świadczenie usługi  

w tym zakresie. Zgody można wycofać w każdej chwili.  

 

*właściwe podkreślić 

 

2. Zapoznałam/em się z poniższą informacją, dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych mojego dziecka oraz 

moich, w związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez dziecko ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 7  

im. J. Korczaka w Giżycku, w procesie opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy i akceptuję jej postanowienia.  

 

Giżycko, dn. .......................                                               ..........……...........…………..................… 

                                                                                             podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców  

i opiekunów dzieci w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej 

 

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka reprezentowana przez 

Dyrektora Szkoły  z siedzibą przy. ul. Wodociągowej 8 , 11-500 Giżycko. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 877324143, e-mail: dpo@gizycko.pl  

3. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia      

j/w o ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej. 

4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 

5. Dane będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji                     

z organizacji pracy świetlicy szkolnej. 

6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby. 

 

 

Giżycko dn. ………………..               ……………………………….                                 …………………………… 
                     podpis matki/ prawnej opiekunki                          podpis ojca/ prawnego opiekuna 



 

 
Załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej  nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku  

 

Oświadczenia osób upoważnionych do odbioru dziecka: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 
szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności 
podania danych oraz , że została mi przedstawiona informacja  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

Lp.       Imię i nazwisko 

  osoby upoważnionej 

Powinowactwo/ 

pokrewieństwo 

  Podpis osoby upoważnionej 

    

    

    

    

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

dla osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej 
 

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły  z siedzibą przy. ul. Wodociągowej 8 , 11-500 Giżycko. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 877324143, e-mail: dpo@gizycko.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej. 

4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 

5. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez rok szkolny, którego dotyczy upoważnienie. 

6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych 

osobowych    z siedzibą w Warszawie. 

8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile 
nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez 
Panią/Pana. 


