KARTA ZAPISU NA PÓŁKOLONIĘ LETNIĄ
1. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia:…………………………………………….
3. Wiek dziecka:…………………………………………..
3. Adres zamieszkania:………………………………………………….
4. Telefon kontaktowy:………………………………………………….
5. Nazwa szkoły do której dziecko uczęszcza ..........................................................
6. Liczebność rodziny:

□ troje lub więcej dzieci w rodzinie
□dwoje dzieci w rodzinie
□jedno dziecko w rodzinie
7. Sytuacja zawodowa rodziny

□ oboje rodziców/opiekunów pracujących
□ jeden z rodziców/opiekunów pracuje
□ rodzice/opiekunowie nie pracują
8. Sytuacja materialna rodziny:

□ bardzo trudna
□ trudna
□ dobra
□ zła
9. Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice, dzieci)

□ tak

□ nie

10. Rodzina:

□ pełna

□ matka/ojciec samotnie wychowujący

11.Uregulowana składka na Radę Rodziców

□ tak

□ nie

12. Ubezpieczenie dziecka

□ w szkole
□ brak

□ indywidualne, nr polisy: ………….………..

13. Ocena z zachowania po I semestrze

□ wzorowe
□ bardzo dobre
□ dobre
□ poprawne
□ nieodpowiednie
□ naganne
………………………...………………..
Podpis rodzica/opiekuna

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi
ul. Darłowska 18,
76-270 Ustka
Administrator danych osobowych - Dyrektor Bogumiła Lenard
e-mail: sp1dyrektor@wp.pl
Inspektor danych osobowych - Gabriela Rajnert
e-mail: gabriela.sp1@wp.pl
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt.
L. Teligi z siedzibą w 76-270 Ustka ul. Darłowska 18
• inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. kpt. L. Teligi w Ustce jest Pan/Pani Gabriela
Rajnert e-mail: gabriela.sp1@wp.pl;
• Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji półkolonii
organizowanych przez Gminę Miasto Ustka;
• odbiorcą Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych będą organy publiczne w ramach realizacji
swoich zadań;
• Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu w szkole,
następnie przekazane do archiwum szkolnego na okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Pana/Panią i Państwa dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
realizacji półkolonii przez Państwa dziecko.
………………………………………………………...
(podpis tego, kto składa oświadczenie)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
…………………………………………………………..……………………………
(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku* oraz imienia i nazwiska* dziecka przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt.
Leonida Teligi w Ustce zwaną dalej „szkołą” w celach promujących szkołę. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku
z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: konkursach, zabawach i zawodach. Zgoda dotyczy
upubliczniania na stronie www szkoły* i na tablicy osiągnięć na holu szkoły*.

………………………………………………………...
(podpis tego, kto składa oświadczenie)

