
Załącznik Nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko dziecka: 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................. . 

Pesel. ........................................................................................................................... . 

Adres zamieszkania: 

Telefon dziecka: ........................................................................................................... . 

Rodzeństwo (imię i nazwisko, rok urodzenia): 

Dziecko uczęszcza do szkoły: ................................................................................... . 

Klasa: .................................... , wychowawca: .......................................................... . 

RODZINA UCZESTNIKA: Ojciec / opiekun prawny 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................... . 

Miej sce pracy : ........................................................................................................... . 

telefon: ........................................................................................................................ . 

Matka / opiekunka prawna 

Imię i nazwisko: 

Miejsce pracy: 

telefon: ................................................................. ...................................................... . 

Opieka pracownika socjalnego: ............................................................. . 
INFORMACJE O DZIECKU: Zdrowie dziecka: Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki? (jeśli 
ak . . ') t , proszę wymlenlC ................................................................................................................... . 

Czy dziecko nosi okulary? ......................................................................................................... . 

Czy choruje na chorobę lokomocyjną? ..................................................................................... . 

Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty 
(jakiego)? ................................................................................................................................... . . 
Inne uwagi: .................................................................................................................................. . 



Czy dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 
wypadków? .................................................................................................. ............................... . 
Czy dziecko, bądź rodzina jest pod nadzorem kuratora (imię I nazwisko)? 

Proszę w kilku słowach opowiedzieć o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak 
naj chętniej spędza wolny czas, co sprawia dziecku 
trudności ............................................... . .................................................... . 
Wyrażam zgodę na dowóz dziecka na świetlice i odwiezienie dziecka ze świetlicy po 
zajęciach w ustalone miejsce w pobliżu domu mojego dziecka 
.......................... ........... .............. .. .......................... .......... Wyrażam zgodę na uczestniczenie 
mojego dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy 
świetlicy. 

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku, lub w raZIe potrzeby 
wezwanie pogotowia ratunkowego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych wyżej w celu 
realizacji działań wynikających z funkcjonowania Środowiskowej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Świlczy. 
Zobowiązuję się do współpracy ze świetlicą. 
O nieobecnościach mojego dziecka w placówce będę informować kierownika placówki, 
wszystkie nieobecności będę regularnie usprawiedliwiać. 

Data: 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 

Klauzuli informacyjna 

W związku z real izacją wymogów 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), zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 
2, informuję o zasadach przetwarzania PanilPana danych osobowych oraz o przysługujących PanilPanu prawach z tym 
związanych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy , 36-072 
Świlcza 150 b, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, reprezentowany przez 
Dyrektora. 

I. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
I) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail : iod-kontaktgops@swilcza.com.pllub 

pisemnie na adres administratora danych. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: . kancelaria@kancelaria-bazan.pl lub 
pisemnie na adres administratora danych. 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Dane przetwarzane są w szczególności : w celu realizacji działań wynikających z funkcjonowania Środowiskowej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy. 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi: 
- Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 20 16 r., 
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz/lub ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz/lub 
- Art. 6 ust. 1 lit. a/ art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., Pani/Pana zgoda; oraz/lub 
- Art. 6 ust. l lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jeżeli 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 



ID. Odbiorcy danych osobowych: 
PanilPana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub stosownej umowy z administratorem. 
IV. Okres przechowywania danych osobowych: 
PanilPana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały 
zebrane oraz/lub do momentu odwołania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
Vł. Prawa osób, których dane dotyczą: 
I . Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony 

danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 
lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony 
danych wobec przetwarzania; 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 

I lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
administratorowi ma charakter dobrowolny. 

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją 

niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane 
są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. 

VID. Inne informacje: 
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 
profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan 
poinformowana/y. 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej, 

przyjmuję do wiadomości i stosowania 

(czytelny podpis) (podpis kierownika) 


