
Szkoła Podstawowa nr 26 

im. Armii „ Łódź” w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 4 

90-745 Łódź ul. Pogonowskiego 27/29 

  

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

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów)  

  

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

Adres zamieszkania  

  

Telefon kontaktowy 1)....................................................................  

Telefon kontaktowy 2)....................................................................  

Telefon kontaktowy 3)....................................................................  

Telefon kontaktowy 4)....................................................................  

  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

  

1. Zgłaszam do świetlicy syna/córkę.........................................................................................     

uczenia/uczennicę  klasy ................. urodzonego/urodzoną .................................................  

 

2. Opieka domowa:  

- Matka (opiekunka)  

  

  

Jest zatrudniona............................................................................................................................  

                                                        ( pieczątka zakładu pracy)  

  

  

- Ojciec (opiekun)  

  

  

Jest zatrudniony .........................................................................................................................                                                         

(pieczątka zakładu pracy) 

  

4. Uwagi i opinie rodziców dotyczące stanu zdrowia dziecka ważne ze względu na 

prawidłowe funkcjonowania dziecka w świetlicy :  

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

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

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

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

5. Potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka: 

a) wskazuje rodzic: 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Wskazuje nauczyciel świetlicy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, 

oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Godziny pracy świetlicy : 7:00-17:00 (poniedziałek – piątek) 

Prosimy o punktualne odbieranie dzieci.  

informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 
jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi z siedzibą ul. Kpt. St. Pogonowskiego 
27/29 90-745 Łódź; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych pod adresem: iod@zszp4.elodz.edu.pl 
3) dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

prowadzenia statutowej działalności placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  
oraz ustawy Prawo oświatowe; 

1) odbiorcą danych osobowych zawartych w upoważnieniu może być: uprawniony 
podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania 
takich informacji na podstawie przepisów prawa; 

2) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej, nie będą profilowane ani przetwarzane wyłącznie automatycznie w 
celu podejmowania ostatecznych decyzji; 

3) dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych zgromadzone w celach 
prowadzenia statutowej działalności placówki są przechowywane przez okres do 31 
sierpnia 2021 r. 

4) prawnym opiekunom, rodzicom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 
dziecka, żądania ich sprostowania, ponadto przysługuje im prawo do żądania usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO; 

5) dane osobowe nie mogą być przenoszone, ponieważ są przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz e oraz 9 ust. 2 lit. a oraz lit. c nie są przetwarzane wyłącznie w 
sposób zautomatyzowany; 

6) opiekunom prawnym dzieci lub rodzicom służy prawo do złożenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, którego rozpatrzenie następuje na podstawie art. 21 RODO 

7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) podanie danych zawartych w niniejszym upoważnieniu nie jest obowiązkowe, jednak 
pozwala na prowadzenie statutowej działalności placówki oraz pomaga w zapewnieniu 



uczniom bezpiecznych warunków udziału w zajęciach i pobytu w na terenie placówki 
oraz odbiór wyłącznie przez osobę mającą do tego upoważnione.  
 
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji.  
 
 

 

 
…………………………                 

Podpis matki/opiekuna prawnego   

 

………………………….. 

 Podpis ojca/opiekuna prawnego  

 


