
Pieczątka placówki 
 

                                         KARTA  DZIECKA 
                                                                  (Przyjęcia do świetlicy szkolnej) 

 
Proszę o przyjęcie dziecka:  
 
…….………...…………………..……………………………………………..…. 
            ( imię i nazwisko)                                                   (rok urodzenia)                                    (klasa) 
 

do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, 
zamieszkałego: 
 
 ………………………………………………………………………………….... 
         (miejscowość)                               (ulica)                                                              (numer domu) 
 

miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów): 
 
………………………………………………………………………………….... 
miejsce zameldowania dziecka: 
 
………………………………………………………………………………….... 
telefon domowy: 
 
……………………………………………………………………………….….. 
miejsce zatrudnienia: 
 
ojciec (opiekun):………………………………………………..pieczątka zakładu pracy 
 

Imię i nazwisko…………………………………………………. telefon……..…….. 
 
 
matka (opiekunka):………………………………......................pieczątka zakładu pracy 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………. telefon………...…. 
 
 
 
Tarnów, dnia ……………………..                     ………………………….…….  

podpis rodziców – opiekunów                                                                                          

  
 
 
Dodatkowe informacje o dziecku: choroby, zalecenia 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY 
 Wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało odebrane ze szkoły i pozostawało pod opieką 
1………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
2………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
3………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
4………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
5………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
6………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
7………………………………………….. nr dowodu osobistego ……………………………. 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego 
ze świetlicy przez osobę upoważnioną. 
 
Data……………………………    Podpis rodziców/opiekunów………………………………. 
 

  Oświadczenie 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko  

........................................................................................................., ucznia kl.............................                                           
(imię i nazwisko dziecka) 

świetlicy szkolnej o godzinie ....................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................                           
(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy) 

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
samodzielnego powrotu ze szkoły. 

Tarnów, dn. ............................                           …………….......................................................                                                                                          
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

                                                                    
 
Zobowiązuję się do:  

 Podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym a także wszelkich zmian 
 Prosimy wypisanie wszystkich osób odbierających dziecko w bieżącym roku szkolnym, 

gdyż upoważnienia telefoniczne nie będą respektowane. 
 Przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy osobiście lub przez osobę upoważnio-

na, zgłoszoną nauczycielowi świetlicy na piśmie, która zapewni dziecku bezpieczny po-
wrót do domu. 

 Terminowego odbierania dziecka ze świetlicy. 
 
 
Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka przy okazji uroczystości świetlicowych i wykorzystanie 
zdjęć do materiałów promocyjnych placówki. 
 
 
……………………………..………………                       ………………………………....………….. 
     Data i czytelny podpis matki                                                            Data i czytelny podpis ojca 
 

 
 
 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców 
i opiekunów dzieci w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w 
Tarnowie  tel:  +48 14 625 10 14, mail: sekretsp14@umt.tarnow.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel +48 14 625 10 14lub 
adresem email sekretsp14@umt.tarnow.pl 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
j/w o ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej. 
4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 
5. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania 
i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy świetlicy szkolnej. 
6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych. 
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie 
są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wska-
zane osoby. 
 
 
Tarnów dn. ....................  ….......................................   ......................................... 

  podpis matki/ prawnej opiekunki   podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU 
DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 14 
im. Stefana Jaracza w Tarnowie w zakresie realizacji opieki świetlicowej, tj. odbioru ze świe-
tlicy szkolnej  
ucznia/uczennicy .............................................................................................................. . 
                                                     (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
 
................................................................................... 
Data i podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób 
 upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w 
Tarnowie, tel:  +48 14 625 10 14, mail: sekretsp14@umt.tarnow.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.  +48 14 625 10 14 lub 
adresem email:  sekretsp14@umt.tarnow.pl 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
j/w o ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej. 
4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 
5. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez rok szkolny, którego dotyczy upoważnienie. 
6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych. 
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie 
są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wska-
zane osoby. 
 
 
Tarnów dn. ....................   ........................................................................................... 
                         podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 
 


