Oświadczenie
Oświadczam, że w dniu/dniach …………………………………, który/e jest/są wolny/mi od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych moje dziecko …………..………………………………………………………
uczeń/uczennica kl. …………..……… będzie korzystało z opieki świetlicowej organizowanej w szkole
w godzinach od ………………… do ……………………… ze względu na brak możliwości zapewniania
opieki w domu.
W danym dniu dziecko zostanie odebrane przez rodziców lub osoby niżej upoważnione.
(Jeżeli dziecko będzie samodzielnie wychodziło do domu należy wypełnić druk zgody na samodzielne
wyjście – dostępny na stronie szkoły, w świetlicy i w sekretariacie).

Upoważniam Pana/Panią……………………….……………..… pesel ………………………….. do
odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………………………
ze świetlicy szkolnej w dniu ………………………………………….……………………………….
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka od chwili jego odbioru z placówki przez wskazaną wyżej osobę.
Zobowiązuje się do poinformowania wyżej wymienionych osób, że przekazałam/em ich dane
osobowe (imię, nazwisko, pesel) do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w
Rzeszowie w celu umożliwienia odbioru mojego dziecka w razie mojej nieobecności.

Rzeszów, dnia.............................

.....................................................................................
Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy, że:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem Pani/Pana/ucznia danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli
Montal Sióstr Pijarek z siedzibą w Rzeszowie, tel: 17 8592083 mail: psppaula@op.pl
Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą do końca danego roku szkolnego.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w.

