
 

 

 

Klauzula do wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dziecka oraz osób upoważnionych do jego odbioru jest 

Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi  

• Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

j.smolenska@cuwo.lodz.pl 

• Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia opieki dzieciom 

przebywającym na świetlicy szkolnej, w tym weryfikację osób, które odbierają dziecko z placówki. Dane 

osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych; 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka z placówki jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1457), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 

• Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań świetlicy szkolnej i możliwości zapisu do 

świetlicy; 

• Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 

obowiązujących u Administratora; 

• Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole i 

świetlicy szkolnej (np. choroby, ograniczenia zdrowotne, alergie) przetwarzane są ze względu na ochronę 

żywotnych interesów dziecka; 

• • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa. 

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

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

Data                                                                                                                                          Podpisy rodziców 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Szkoły Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa 38, 91- 363 w Łodzi 

I. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Adres zamieszkania  

II.  Dane rodziców dziecka:  

Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna 

  

Adres zamieszkania Adres zamieszkania 

  

Telefony kontaktowe Telefony kontaktowe 

  

III. Samodzielny powrót ucznia:  

Oświadczam, że dziecko moje może samo wracać do domu:  

TAK NIE 

W przypadku zaznaczenia TAK należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach samodzielnego 
opuszczenia świetlicy przez dziecko:  



 
 
 

*W szczególnych wypadkach zwolnienie dziecka może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 
(prawnych opiekunów).  

IV. Osoby upoważnione przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbioru dziecka ze świetlicy w                          

Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2  do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023  

V. Informacje o zdrowiu dziecka konieczne dla zapewnienia mu odpowiednich warunków nauki i zabawy oraz 

pomocy, gdyby zaszła taka potrzeba: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
VI. Inne informacje o dziecku: informacje o stopniu samodzielności dziecka, ewentualnie wnioski o podjęcie 

wskazanych działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
  
       
                                                                                                                                                                           
……………………………………….                                                                    ………………………………………………………. 
Data                                                                                                                             podpis rodziców 


