
.................................................................................                                                   Data : ………………………. 

               (Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie ) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

w świetlicy szkolnej w roku ……… / ……….. 

 

Oświadczam, że zapoznając się z regulaminem prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 

świetlicy oraz warunków organizacyjnych jej działania deklaruję wstępnie chęć korzystania z 

proponowanego przez placówkę rozwiązania organizacyjnego z uwzględnieniem poniższych 

warunków: 

 

Oświadczam, że pozostaję w stosunku pracy , a czas pracy 

uniemożliwia mi odbiór dziecka ze szkoły bezpośrednio po zajęciach 

lekcyjnych  

 

 ……………………………………….. 

        ( podpis oświadczającego ) 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy   

w godzinach  od  7:00  -   8: 00  

 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy    

po zajęciach lekcyjnych  

 

Deklaruję, że przewiduję ewentualny odbiór dziecka przez osoby 

trzecie stosownie upoważnione na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA 

DO ŚWIETLICY - przedkładanej na początku roku szkolnego  

 

 

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

                       (podpis rodzica składającego deklarację ) 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie RODO ) Dz.U. UE z  2016 r. poz. L119/1  uprzejmie  informujemy iż:  

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest nasza szkoła, do której będzie uczęszczało dziecko . 

 Przetwarzanie danych , zawartych w oświadczeniu o które występujemy  jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego 
zaplanowania realizacji zadania publicznego realizowanego przez  szkołę w zakresie zajęć opiekuńczo –wychowawczych  

 w myśl art. 105 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2020  poz.910) 

 Podstawą przetwarzania zbieranych danych określonych niniejszym pismem będzie art.6 ust.1 lit.c  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 Pełna treść klauzuli informacyjnej wypełniającej obowiązek wynikający z art.13 ust. 1-2 RODO znajduje się na stronie 
internetowej Administratora w zakładce RODO. 

 W przypadku pytań dot. procesu przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym w 

placówce   Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres iod@cdkp.pl lub składając swoje pytanie bezpośrednio w 

sekretariacie placówki. 

 

mailto:iod@cdkp.pl

