DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA klasy …………rok szkolny 2022/2023

(Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie dużymi literami „pismem drukowanym”.)
CZĘŚĆ I
1. imię (imiona) i nazwisko ucznia: __________________________________________________________
2. data i miejsce urodzenia: _______________________________________________________________

3. PESEL ucznia:



4. dokładny adres zameldowania: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. dokładny adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania):____________________________________
________________________________________________________________________________________
6. imię i nazwisko matki (opiekunki): ________________________________________________________
7. nr tel. komórkowego matki i adres e-mail __________________________________________________
8. imię i nazwisko ojca (opiekuna): __________________________________________________________
9. nr tel. komórkowego ojca i adres e-mail ___________________________________________________
………………………………………………………………….
czytelny podpis ojca/opiekuna

………………………………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki

CZĘŚĆ II (dotyczy uczniów niepełnoletnich)

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury urządzeniem bezdotykowym.
…………………………………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna

…………………………………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki

Wyrażam zgodę na codzienne dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły.
…………………………………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna

…………………………………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki

Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się planowane zajęcia na
pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio przychodziło później do szkoły lub wcześniej kończyło zajęcia i
samodzielnie wracało do domu.
…………………………………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna

…………………………………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki

UWAGA: Brak Państwa podpisu oznacza, że Państwa dziecko zawsze przychodzi i wychodzi ze Szkoły zgodnie z planem lekcji, nawet
w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych pierwsze lub ostatnie lekcje nie odbywają się. W tym czasie dziecko znajdować się będzie pod
opieką wyznaczonego nauczyciela.

CZĘŚĆ III (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36,
poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) proszę o objęcie nauką religii
mojego dziecka w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36,
poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) proszę o objęcie nauką etyki
mojego dziecka w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
………………………………………………………………….
czytelny podpis ojca/opiekuna

………………………………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki

UWAGA: W części III proszę wyraźnie oznaczyć znakiem X wybrane przez Państwa sformułowanie. Rezygnację z uczestniczenia
w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. Rezygnacja
z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia.

CZĘŚĆ IV („Komponent mleczny” dotyczy tylko uczniów szkoły podstawowej klas I-V.)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w bezpłatnym programie „Komponent mleczny”.
………………………………………………………………….
czytelny podpis ojca/opiekuna

………………………………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią IV oznacza, że Państwa dziecko nie będzie brało udziału w programie.
CZĘŚĆ V („Komponent owocowo-warzywny” dotyczy tylko uczniów szkoły podstawowej klas I-V.)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w bezpłatnym programie „Komponent owocowo-warzywny”.
…………………………………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna

…………………………………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią V oznacza, że Państwa dziecko nie będzie brało udziału w programie.
CZĘŚĆ VI
Uczniowie rozpoczynający naukę:
- o godzinie 800 mogą przebywać na terenie szkoły od godziny 740,
- o godzinie 855 mogą przebywać na terenie szkoły od godziny 845 .
Dzieci powinny opuścić teren szkoły w czasie przerwy po ostatniej lekcji/ zajęciach pozalekcyjnych. Dłuższe przebywanie
dziecka na terenie szkoły (przed lekcjami lub po lekcjach/ zajęciach pozalekcyjnych) wymaga zgłoszenia do świetlicy
szkolnej (dotyczy to również uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe). Uczeń na terenie szkoły może przebywać
tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych.
Szkoła nie sprawuje opieki nad uczniami przebywającymi na jej terenie niezgodnie z powyższymi zasadami.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna

czytelny podpis matki/opiekunki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Zespół Szkół w Wolbromiu (ul. Pod lasem 1, 32-340 Wolbrom, tel. kontaktowy: 32 646 47 10,
adres e-mail: sekretariat@zespolszkol.wolbrom.pl).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@zs.wolbrom.pl bądź pisemnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku
bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez
administratora.
5. Pani/Pana
dane
mogą
zostać
przekazane
następującym
kategoriom
odbiorców:
1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom,
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych,
podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; dostawcy Dziennika elektronicznego 2)
podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) operatorom pocztowym; 4) pracownikom Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

czytelny podpis ojca/opiekuna

czytelny podpis matki/opiekunki

W przypadku zmian zobowiązuję się do uaktualnienia danych.
……………………………..
czytelny podpis ojca/opiekuna

………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki

Data wypełnienia karty informacyjnej: …………………………………………….

