
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38, 51-113 Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 50 możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903  lub adresem email 

adamaszek@interia.pl * 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją 

4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat  

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych *   
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 

Świetlica szkolna działa na podstawie art.105 Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017, poz.59 ) 

 

Proszę o przyjęcie dziecka……………………………………………………………………… 

uczennicy/ ucznia klasy………… do świetlicy szkolnej w roku szkolnym…………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów 

Matka…………………………………………………………………………………………… 

Ojciec…………………………………………………………………………………………… 

Numery telefonów 

Matka- komórka, bądź inny kontaktowy………………………………….................................. 

Ojciec- komórka, bądź inny kontaktowy………………………………….................................. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku 

(Jeśli dziecko wymaga szczególnej opieki- np. alergie, przewlekłe choroby itp.) 

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

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

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na wyjście dziecka na zajęcia dodatkowe: 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………… 
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Oświadczenie rodziców/ opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy  

 

 dziecko może opuszczać świetlicę samodzielnie: 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

 

GODZINY  

 

    

 

Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 

do domu. 

 

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie 

dowodu osobistego w celu 
zweryfikowania tożsamości 

 

Numer telefonu osoby 
upoważnionej 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(my) 

odpowiedzialności karnej z art. 271 KK. 

 

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

podpis matki / opiekunki prawnej                          podpis ojca / opiekuna prawnego 
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