
………………………….…………………………………….. 
          (miejscowość, data) 

 
Do Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Kornela Makuszyńskiego 

w Gębicach 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ........................………………...........................................................,  
(imię i nazwisko dziecka) 

ur. dnia .........……....................………………........ w ............……...........……………………….…………..….......,   
      (data urodzenia)             (miejscowość) 

 

zamieszkałego w ......................................………………....…………........................……………....................  
(adres) 

 

ucznia klasy ..............…………………………..... do świetlicy szkolnej. 
 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych: 

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

tel. domowy ...........………........……………………...............  

tel. matki (opiekuna) .................…......………....... tel. ojca (opiekuna) .................…..…........................ 

Miejsce pracy rodziców (opiekunów):  

- ojca:  ................................................…………………………………………....... telefon ..........................…… 

- matki: ................................................………………………………………………. telefon ................................ 

Zobowiązuję się do zapoznania się z regulaminem świetlicy i jego przestrzegania. 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gębicach z siedzibą przy ul. Polna 1 (kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67) 255-14-20, adres e-mailowy: zssgebice@wp.pl  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do ww. świetlicy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a w przypadku przyjęcia do świetlicy  

w celu prowadzenia jej dokumentacji na podstawie §4 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzen ia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)  
oraz w celach marketingu i promocji szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;  

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do czasu decyzji o przyjęciu / nieprzyjęciu do świetlicy; a w przypadku przyjęcia 

przez okres 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjn ej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów; 

5) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody ; 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO,  gdy uzna Pani/Pan/Ucznia, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących  narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7) podanie przez Pani/Pan danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji do świetlicy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia dziecka do świetlicy. 

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celach związanych  
z działalnością wychowawczą i opiekuńczą świetlicy. Jednocześnie oświadczam, że podaję dane dobrowolnie  
oraz mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych. 
 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
 
 

......................................................... 

(podpis matki/opiekuna) 

 
 

........................................................ 

(podpis ojca/opiekuna) 


