ŚWIETLICA SZKOLNA PIŁECZKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PABIANICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DANE OSOBOWE /WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYM PISMEM/
Nazwisko i imię ucznia: ______________________________________________________Klasa: _________________
Miejsce zamieszkania: _______________________________________________Data urodzenia: ________________
Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych/:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Kontakt z rodzicami: Nr tel. Mama: ____________________________Nr tel. Tata:_____________________________
Miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych/, pieczątka zakładu, nr tel.:
Mama
Nr tel. zakładu:
Pieczątka zakładu:

Tata
Nr tel. zakładu:
Pieczątka zakładu:

Problemy rozwojowo – zdrowotne dziecka /stała choroba, alergia, inne/____________________________________

UPOWAŻNIENIA
1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy:
Nazwisko i imię

Nr dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka po jego wyjściu ze świetlicy
szkolnej wraz z upoważnioną i wskazaną powyżej osobą.
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:______________________________________________________
2. Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej:
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez nasze dziecko w dniach
i godzinach wskazanych w tabeli oraz oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka po jego samodzielnym wyjściu ze świetlicy szkolnej.
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:_______________________________________________________
Dni tygodnia:

Godziny wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej:
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3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka poniżej 16 lat przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Pabianicach.
Oświadczamy, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego
dziecka/nazwisko i imię dziecka/ ________________________________,zarejestrowanego przez Szkołę Podstawową
nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95 – 200 Pabianice. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie
internetowej szkoły, w lokalnej prasie, tablicach ogłoszeń w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej nr 3,
im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Zgoda obowiązuje na czas pełnego cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej nr
3, im. Mikołaja Kopernika Pabianicach. Zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody.
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:_______________________________________________________
4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku na Facebooku dziecka poniżej 16 lat
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Szkołę Podstawową nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95 – 200
Pabianice wizerunku naszego dziecka/ nazwisko i imię dziecka/__________________________________utrwalonego
podczas wydarzeń związanych z działalnością szkoły, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem:
www.facebook.pl/SP3Pabianice/?hc_ref=ARRl0kq9R4_8JJMxLjtABErx1fxecmJa4iOzor7YqPl2U5fOLiwMTEiYbPBSKfvo2M&fref=nf w celu
promowania działalności Szkoły
Podstawowej nr 3, im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Szkoła Podstawowa nr 3, im. Mikołaja Kopernika
w Pabianicach pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać
dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery
w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Zostałem/am poinformowany/a,
że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia i odwołania
zgody.
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:_______________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34,
95 – 200 Pabianice. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Sylwester Krawczyk, e-mail:
sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji obowiązków Placówki Oświatowej. Dane osobowe będą
przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Posiada Pan/i
prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Zapoznałem/am się, data i podpis rodziców/opiekunów prawnych:_______________________________________
Regulamin Świetlicy Szkolnej: 1. Uczeń ma obowiązek zgłaszania się do świetlicy szkolnej zaraz po skończonych
lekcjach/zajęciach. 2. Melduje nauczycielowi każde wyjście i przybycie do świetlicy szkolnej. 3. Samowolnie,
bez zgłoszenia nauczycielowi nie opuszcza sali zajęć. 4. Na obiad schodzi z grupą uczniów pod opieką nauczyciela.
5. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 6. Szanuje sprzęt szkolny. 7. W przypadku niewłaściwego zachowania uczeń
może być skreślony z listy uczestników świetlicy szkolnej. 8. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 07.00 do 17.00.

Pabianice, dnia____________ Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:_____________________________
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