Polityka Ochrony Danych Osobowych – Szkoła Podstawowa nr 50

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022-2023
Niniejszym proszę o przyjęcie do świetlicy mojego dziecka:
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………Klasa w 2022-2023………….......
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………........

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego art.105 dziecko może
zostać przyjęte do świetlicy szkolnej w przypadku (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):
A. Na wniosek PRACUJĄCYCH rodziców.
B. Ze względu na organizację dojazdu do szkoły.
C. Ze względu na inne okoliczności- proszę wymienić jakie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 . INFORMACJE O DZIECKU:
Ważne informacje o stanie zdrowia lub istotne informacje w związku opieką sprawowaną
w świetlicy (np. choroby przewlekłe, alergie):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2 . OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO
ŚWIETLICY.
W roku szkolnym 2022-2023 dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osobyproszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka:

Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
odbioru dziecka ze świetlicy
Szkoła może żądać okazania dowodu tożsamości przy
odbiorze dziecka ze świetlicy, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dziecka

1.

Matka/opiekun prawny:

2.

Ojciec/opiekun prawny:

Dokument tożsamości
oraz numer telefonu
1
kontaktowego

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego

3.
4.
5.
6.
7.
Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę do godziny 17:00.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazana powyżej osobę przez nas upoważnioną.
Zobowiązuję się do przekazania klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO osobom powyżej wskazanym przeze
mnie.

Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław. Kontakt do
inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane osobowe
przetwarzamy w celu umożliwienia Ci odebrania dziecka ze świetlicy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie przez
Administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6
ust. 1 lit e RODO). Numer telefonu przetwarzany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda jest dobrowolna i może
zostać wycofana w każdym czasie - bezpośrednio w świetlicy lub pisząc na adres: inspektor@coreconsulting.pl. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje
o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na http://sp50.wroclaw.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony
danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.

1. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3. ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA WYJŚCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA DODATKOWE:

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia dodatkowe

1.
2.
3.
4.
5.

4. DZIECKO BĘDZIE WYCHODZIĆ SAMODZIELNIE DO DOMU O GODZINIE:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny
Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w
drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inne, upoważnione przez
nich osoby.
Dziecko do lat 7 może zostać odebrane tylko przez osobę powyżej 10 lat.

OŚWIADCZAM,ŻE:

1. Zapoznałam/zapoznałem się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Zobowiązuję
się do przestrzegania zasad ujętych w regulaminie oraz do współpracy z
nauczycielami świetlicy, w celu zapewnienia dziecku właściwych warunków pobytu
w świetlicy.
2. Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować w świetlicy dane kontaktowe w razie ich
zmiany.
3. Przedstawione przeze mnie dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem
faktycznym
4. Otrzymałam/otrzymałem informację, iż Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum we
Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław. Kontakt do inspektora ochrony danych:
inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest realizowanie przez administratora zadania wykonywanego
w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznym
(art. 6 ust. 1 lit e RODO). Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych
dostępne w sekretariacie oraz nahttp://sp50.wroclaw.pl/w zakładce dotyczącej
ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych
do odbioru dziecka ze świetlicy.
5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
data
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

DODATKOWE OŚWIADCZENIA
WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka,
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu oraz związanych z uczestnictwem
w konkursach i innych uroczystościach na stronie internetowej szkoły w celach
informacyjnych oraz promocyjnych szkoły.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Od jej udzielenia Szkoła nie uzależnia przyjęcia dziecka do
świetlicy. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w każdym czasie, albo bezpośrednio w
świetlicy, albo pisząc na adres inspektor@coreconsulting.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego administrator (Szkoła) dokonał
przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
data
odpis rodzica (opiekuna prawnego)

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje
dziecko w świetlicy w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu w celu
informacji i promocji szkoły.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Od jej udzielenia Szkoła nie uzależnia przyjęcia dziecka do
świetlicy. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w każdym czasie, albo bezpośrednio w
świetlicy, albo pisząc na adres inspektor@coreconsulting.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego administrator (Szkoła) dokonał
przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
data
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU
DZIECKA ZE ŚWIETLICY
1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum we
Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod
mailem: sekretariat@sp50.wroclaw.pl.
2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl
albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci odebrania dziecka ze świetlicy.
Podstawą przetwarzania danych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie
publicznym, jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO).
4. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, dokument tożsamości,
podpis. Na podstawie Twojej zgody natomiast, będziemy dodatkowo przetwarzać Twój
numer telefonu.
Pamiętaj: zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie – bezpośrednio w
świetlicy lub pisząc na adres inspektor@coreconsulting.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem.
5. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres, na jaki zostało udzielone upoważnienie. Jeśli
upoważnienie zostało udzielone na okres dłuższy niż okres pobytu dziecka w placówce –
wówczas wyłącznie przez okres pobytu.
6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz
jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia
wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej
działalności,
e. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.
Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze
sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane
innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła
Podstawowa nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław bądź
skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat@sp50.wroclaw.pl.
8. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
a) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b) zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do
innego administratora.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem email: sekretariat@sp50.wroclaw.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 50 im.
Ossolineum we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław.
11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).

