
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej, ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice, tel./fax  077 / 4695-334

                                                                                               ……………………………………
                                                                                                        (miejscowość, data)

…………………………………………….
            (imię i nazwisko dziecka)

                                                                        DYREKTOR
                                                                        PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
                                                                        IM.M.KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………...
                                                                                (imię i nazwisko dziecka)
Do świetlicy szkolnej:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
w  godzinach
od..….do…...

w  godzinach
od..….do…...

w  godzinach
od..….do…...

w  godzinach
od..….do…...

w  godzinach
od..….do…...

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………...………
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów/…………..………………….
…………………………………………………………………………………….
Telefon do rodziców/prawnych opiekunów/……………………………………...

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po 
skończonych zajęciach świetlicowych.

                                                           …………………………………………….
                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego/

 Deklaruję chęć osobistego odbioru dziecka po skończonych zajęciach 
świetlicowych.

                                                           …………………………………………….
                                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego



 Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka:
1………………………………….. nr dow.osob…………………………
2………………………………….. nr dow.osob…………………………

                                                ……………………………………………
                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego/

                               Oświadczam,że dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
                                                         
                                                      
                                                          ……………………………………………
                                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Informacja dla rodziców

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach, 
ul. Powstańców Śląskich  1, 46-080 Chróścice.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej 
www.szkolachroscice.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie szkoły.

3. Podane dane identyfikacyjne ucznia i rodziców/opiekunów zbierane są w celu sprawnego prowadzenia 
procedury zapisu do świetlicy oraz organizacji pracy świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane 
osób upoważnionych do odbioru dziecka przetwarzane są w celu zapewnienia opieki w świetlicy na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym

4. Dane osobowe zgromadzone w celu zapisu do świetlicy oraz zapewnienia opieki są przechowywane nie dłużej 
niż do końca okresu, w którym uczeń objęty jest opieką 

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa. 
6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Obowiązek podania danych identyfikacyjnych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe. Podanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest dobrowolne.

http://www.szkolachroscice.pl

