
  

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

miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wielgiem  

87-645 Zbójno 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Proszę o przyjęcie do świetlicy ....................................................................................................  

 

ucznia klasy  ........................ ur. dnia ................................ w .....................................................  

 

zamieszkałego ............................................... , ul ....................................... nr domu .................  

 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 

……………………………………………                   …………………………………………. 
(imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej)     (imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych 

Tel ...................................................................................... 

Dodatkowe informacje o dziecku- stan zdrowia, szczególne zainteresowania itp. 

      Miejscowość, dnia 
 

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

 podpis matki/ opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego 



  

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych wnioskujących o przyjęcie 

do świetlicy 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 

reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Wielgiem 80a, 87-645 Zbójno, tel.: 54 280 19 08, adres 

e-mail: sosw@golub-dobrzyn.com.pl. 

 

2. Dane ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c Rodo, w sprawie 

warunków i sposobu organizowania zajęć w świetlicy zgodnie z art. 98 oraz 105, Prawo Oświatowe 

z 2016 r. oraz będziemy przetwarzać dane szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit g 

Rodo. 

 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

4. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

5. Dane osobowe Państwa dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą 

podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione 

z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe. 

 

6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres               

e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl 

 

7. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

naszej placówki. 

 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………………………………………… 

                                                                                          Zapoznałem/am się z informacjami 

                                                                                           (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

mailto:sosw@golub-dobrzyn.com.pl

