KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W……………………………………
W RAMACH DORAŹNEJ OPIEKI NA OKRES TRWANIA STRAJKU

Imię i nazwisko dziecka .........................................................................................................................................................
Data urodzenia dziecka...........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................................................................................
Nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko……………………………………………………………………………………….…….klasa…………………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
1. matki .......................................................................................2. ojca .................................................................................
Numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) – prywatny / do pracy
1. matki .............................................................................................................................................................
2. ojca ................................................................................................................................................................
Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi):
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
..........................................................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY*
*) we właściwym prostokącie wstaw znak X
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy o godzinie ………...........
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu
 Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione upoważnione przeze mnie osoby:
1.

.......................................................................................... 3. ...........................................................................................
(imię, nazwisko)

2.

(imię, nazwisko)

.......................................................................................... 4. ............................................................................................
(imię, nazwisko)
(imię, nazwisko)

Oświadczam, iż akceptuję fakt, że świetlica odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli w godz. 8:00 – 15:00.

Miejsce, dnia ..............................................

.....................................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W……………………………………
W RAMACH DORAŹNEJ OPIEKI NA OKRES TRWANIA STRAJKU

INFORMACJA 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) zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 106, 72-001 Kołbaskowo,
tel. 91 311 95 10, e-mail : biuro@kolbaskowo.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w
Kołbaskowie pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl; za pomocą telefonu nr 91 311 95 10 lub pod wskazanym adresem
urzędu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz wykonywania
powierzenia zadań gminy,
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do
sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo i wynika z przepisów prawa;
b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez administratora Wójt Gminy Kołbaskowo z
siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo w sposób opisany powyżej.

…………………………………….…………….
(data i czytelny podpis dziecka/opiekuna prawnego dziecka)

2. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje.
………………………………………………….
(data i czytelny podpis dziecka/opiekuna prawnego dziecka)

3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne (dot. pkt 1 i 2), lecz brak jej udzielenia uniemożliwi przebywanie dziecka w
świetlicy środowiskowej.
Jednocześnie oświadczam, że wyżej podane dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/zapoznałem*
się z treścią klauzuli informacyjnej określającej sposób, cele przetwarzania i przysługujące mi prawa

……………………………………………….…
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

* niepotrzebne skreślić

