
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE PLACÓWEK W ŁUKOWIE 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Data urodzenia  

Klasa   

Stopień 

niepełnosprawności 

 

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA  Nr telefonu   

OJCIEC  Nr telefonu  

3. DODATKOWE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKU  

(choroby, alergie, inne istotne informacje) 

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

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

4. Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych oraz przez poniżej wymienione 

osoby:  

L.p. Imię i nazwisko osób upoważnionych do odbioru dziecka ze 

świetlicy      (np. rodzeństwo, dziadkowie) 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.   

2.   

3.   

4.   

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką powyżej wymienionych 

osób. 

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

(data, podpis rodziców/opiekunów) 



 

 

 

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców 

 

Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie 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 z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków (w tym wizerunku) oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) jest  Dyrektoru Zespół Placówek w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70A, Łuków. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek w Łukowie możliwy jest pod 

numerem tel.25 798 27 72 lub adresem email : trochym@poczta.onet.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka  przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych edukacją, 

wychowaniem, opieką i rewalidacją. 

4. Dane osobowe przetwarzane Pani/Pana dziecka  nie będą udostępniane odbiorcom 

nieupoważnionym.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do 

cofnięcia zgody. 

 

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka (na terenie szkoły, na stronie internetowej 

i w mediach lokalnych) w celu prezentacji jego osiągnięć i promowania Zespołu Placówek w Łukowie. 

 

* Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz zasadami pobytu w świetlicy w 

okresie pandemii Covid-19(do wglądu w świetlicy i na str. internetowej szkoły) i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

* Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko jest zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w domu nie ma osób na kwarantannie lub z objawami choroby 

zakaźnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych zobowiązuję się poinformować o 

tym stanie rzeczy. 

 

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

 

 

(data, podpis rodziców/opiekunów) 
 


