KARTA
UCZESTNIKA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH
I.

GODZINY OTWARCIA:

II. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………….....
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………….....
Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………........
Dane rodziców (prawnych opiekunów) dziecka:

Imię i nazwisko matki…………………………………………………………..........
Telefon kontaktowy………………………………………………………………….
Godziny pracy matki ………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………….
Godziny pracy ojca …………………..……………………………………………....
Ważne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby, alergie, zażywane na stałe leki
itp.) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
………………………………………………………..…………………..…………………..…
………………..…………………..…………………..…………………..………………….….
………………..…………………..…………………..…………………..……………………..
III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczęszczało do Świetlicy Środowiskowej
w Sułkowicach.
Wyrażam / nie wyrażam * zgody, aby moje dziecko brało udział w konkursach
realizowanych przez Świetlicę oraz inne placówki, w których Świetlica będzie brała udział.
………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

1. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko może wracać samodzielnie do domu po
zajęciach.
2. Będzie odbierane przez opiekunów lub osoby pełnoletnie przez nich wskazane.
Osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(Na ostatniej stronie karty znajduje się klauzula informacyjna wobec osób upoważnionych do
odbioru dziecka – prosimy o przekazanie informacji osobom wskazanym powyżej.)
3. Deklaruję pobyt dziecka do godziny…………….
………………………….
data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
ORAZ ZGODA NA PUBLIKACJE

Administratorem danych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, z siedzibą
w Sułkowicach, ul. Sportowa 45A, 32-440 Sułkowice, tel. 12 272 50 50.
Kontakt do inspektora ochrony danych iodo@swietlica.sulkowice.pl
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w związku
z realizacją zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu uczestnictwa, opieki nad uczestnikami oraz
prawidłowej organizacji i rozliczenia się placówki.
Także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie zgody) w celu:
Nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www, portalach
społecznościowych, a także w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie (m.in. w Gazecie
Gminnej ,,Klamra”), aby promować działalność jednostki - wyrażam zgodę / nie wyrażam
zgody*
Wskazane informacje w deklaracji o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy oraz okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, której dane dotyczą
następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania
ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak
możliwości udziału w prowadzonych zajęciach.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.

Podpis.............................................

*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU
DZIECI

Administratorem danych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, z siedzibą
w Sułkowicach, ul. Sportowa 45A, 32-440 Sułkowice, tel. 12 272 50 50.
Kontakt do inspektora ochrony danych iodo@swietlica.sulkowice.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka, zgodnie
z przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna. W związku z realizacją zadania
w interesie publicznym.
Dane będą przetwarzana przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy oraz okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą
następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania
ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest rodzic dziecka.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.

Podpis.............................................

