
 

Dane placówki oświatowej odbierającej 

zgłoszenie: 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Warszawa, __.__.____ r. 

 

ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE  

ZE ŚWIETLICY 

                                            CAŁOROCZNA                 *  rok szkolny……………………….  

                                            JEDNORAZOWA              *  data……………, godz…………... 

* zaznaczamy  

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy................................................................................................ 

Klasa ……………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko matki, telefony kontaktowe: 

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

Imię i nazwisko ojca, telefony kontaktowe: 

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

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po lekcjach, po obiedzie i 

zajęciach dodatkowych (określić rodzaj i podać godzinę), w tym na samodzielne wyjście ze 

świetlicy z niepełnoletnim rodzeństwem.  

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu. 

 

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godzina 

zakończenia 

zajęć 

Wyjście 

samodzielne 

(TAK/NIE) 

Osoba odbierająca 

(niepełnoletnia) 

siostra/brat 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

 

…….………………………………………………………………………  

Podpisy rodziców / opiekunów prawnych 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem danych osobowych przekazanych w treści formularza (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest 

w/w placówka oświatowa.  

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

 na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz osiągnięć 

ucznia w celu publikacji na stronie internetowej szkoły, gazetce szkolonej, portalach społecznościowych itp.; zgoda na udział ucznia w 

konkursach, zawodach, turniejach, wycieczkach/wyjazdach szkolnych oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez szkołę i 

poza nią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności 

placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji 

oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. a RODO) 

 dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

 

 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej na podstawie której 

zostały zebrane: 

 do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody), 

 przez okres wskazany w przepisach prawa  

 przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do 

organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: sp397_iod@dbfopld.waw.pl 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej placówki 

https://sp397warszawa.edupage.org/ lub  na tablicy informacyjnej w placówce. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp397warszawa.edupage.org/

