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Karta Zgłoszenia (aktualizacja*) 

dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce  

w roku szkolnym ………/……….. 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………...klasa ……………........... 

Szkoła/ Przedszkole ……………………………………..………….w……………………………………. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………….……………….…/,……………………………………. 

Telefon kontaktowy …………………….…………telefon komórkowy …………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka :.………..………………..…………………….. 

Pesel dziecka ………………………………… 

 Czy dziecko jest objęte ubezpieczeniem  NNW w ramach zajęć pozaszkolnych ?tak/ nie * 

 Czy dziecko choruje przewlekle, wymaga podawania leków, inne problemy zdrowotne ?  

tak/ nie* (Jeśli tak, proszę o podanie dawkowania leków  np. astma, cukrzyca, padaczka, 

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

 Czy dziecko jest uczulone? tak/nie * Jeżeli tak, to  na co? ………………………………. 

 Czy dziecko jest pod opiekę specjalistyczną? tak / nie *.Jeśli tak to jakiego specjalisty ? 

( np. okulista, alergolog, logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, inne………………..) 

 Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi lub boi się ? 

( Jeśli tak to jakie ?....................................................................................................... .......) 

 Które z wymienionych cech najbardziej charakteryzują Pani/ Pana dziecko? Należy podkreślić 

maksymalnie trzy właściwe cechy: spokojne, pogodne, odważne, ruchliwe, płaczliwe, lękliwe, 

zamknięte w sobie, unikające kontaktu z innym osobami, niewłaściwe agresywne, obojętne, 

nadpobudliwe, wstydliwe,  

*Podanie danych o stanie zdrowia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka 

 

Oświadczenie  rodziców 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i chęć uczestniczenia mojej córki/ syna* w zajęciach organizowanych 

w Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce.  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka podczas udziału w zajęciach. 

Oświadczam, że przejmuje odpowiedzialność za dojście i powrót dziecka do i z zajęć świetlicowych.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na samodzielny powrót dziecka do domu z zajęć świetlicowych**    

lub Upoważniam do odbioru dziecka z zajęć świetlicowych wymienione niżej osoby***:. 

Imię i nazwisko/telefon/……………………………………………………………………………………………….. 

(***Na ostatniej stronie karty znajduje się klauzula informacyjna wobec osób upoważnionych do odbioru 

dziecka – prosimy o przekazanie informacji osobom wskazanym powyżej.) 

 
       Podpis ……………………………… 

mailto:kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl
http://swietlice.dobczyce.pl/kedzierzynka/


Świetlica Środowiskowa Kędzierzynka 96, 32-422 Stadniki,  tel. 12 656 80 29,  

email: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl, http:// http://swietlice.dobczyce.pl/kedzierzynka/, 

Oprac. MNW i IDO 2021  

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/ OPIEKUNÓW ORAZ ZGODA NA 

PUBLIKACJE 

 

Administratorem danych jest Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32-422 Stadniki,  

e-mail: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl, tel. 503 482 997.   

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodcuw@dobczyce.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.  stronę świetlicy  ), aby promować działalność jednostki 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na 

podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Wskazane informacje w deklaracji o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie 

z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. 

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, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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 Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32-422 Stadniki,  

e-mail: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl, tel. 503 482 997.   

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodcuw@dobczyce.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 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, wniesienia sprzeciwu, 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/ prawny opiekun dziecka. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 
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