
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka, uczennicy/ucznia klasy …………… do świetlicy szkolnej w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Data i miejsce urodzenia  

 

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

MATKA  NUMER 

TELEFONU 

 

OJCIEC  NUMER 

TELEFONU 

 

 

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

(Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki: ORZECZENIE, ALERGIE, CHOROBY 

PRZEWLEKŁE ITP.) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

4. CZAS PRZEWIDYWANEJ OBECNOŚCI DZIECKA W ŚWIETLICY: 

(proszę zaznaczyć znakiem ”X”) 

 Chcę korzystać z porannej świetlicy – będę przyprowadzać dziecko o godz. …….. 

 Chcę korzystać z popołudniowej świetlicy – będę odbierać dziecko o godz. ……... 

 

 

Oświadczam, że wszystkie zamieszczone wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że świetlica szkolna otwarta jest do godziny 17:00, 

co oznacza, że jest to ostateczna godzina odbioru dziecka ze szkoły. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin świetlicy szkolnej wraz z aneksem 

wprowadzającym zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19. 

 

 

 

Kraków, dnia  ………………...                                   ..…………………………………………. 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



5. INFORMACJE O SPOSOBIE ODBIORU DZIECKA (proszę zaznaczyć znakiem ”X”): 

 będę odbierał/a dziecko osobiście 

 wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu według ustalonych 

z wychowawcami zasad: ……………………………………………………………….  

i oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność od momentu opuszczenia szkoły 

 upoważniam do odbioru dziecka wskazaną osobę lub osoby: 

L.P. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbierania dziecka ze świetlicy 

Seria i numer dokumentu 

tożsamości lub legit. szkolnej 

Numer telefonu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Oświadczam że wyżej wskazane osoby są pełnoletnie/są powyżej 10 roku życia oraz że biorę pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez wyżej 

wskazaną osobę. 

 

           ……..………………………………………………          
                   (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)        

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, z siedzibą 

ul. Seniorów Lotnictwa 5 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy 

do wydania dziecka innej osobie niż rodzic lub opiekun prawny. 

 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania a także 

do ograniczenia przetwarzania. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy a następnie zostaną zniszczone. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny. 

4. Dane przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 Prawa 

oświatowego. 

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie 

będą profilowane. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Agnieszka Sowa adres pocztowy – Urząd Miasta 

Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl 


