Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w SP9 w Łomży
(II półrocze, rok szkolny 2017/2018)
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………..
Klasa………………………
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………....
Numery telefonów kontaktowych: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Czas przebywania dziecka w świetlicy:
poniedziałek od………..do…………..

czwartek od………do………..

wtorek

od………..do………….

piątek

środa

od……….do…………..

od………do………..

Oświadczam, iż Pani …………………………………………………………………..
jest pracownikiem ……………………………………………………………………..

………………………………………..
pieczęć zakładu pracy (podpis osoby uprawnionej)

Oświadczam, iż Pan …………………………………………………………………..
jest pracownikiem ……………………………………………………………………..

………………………………………..
pieczęć zakładu pracy (podpis osoby uprawnionej)

Wyrażamy zgodę na zebranie i przetwarzanie danych osobowych naszych i dziecka przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża na potrzeby świetlicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych. Potwierdzamy, że powyższe dane osobowe zostały podanie dobrowolnie i przysługuje nam
prawo do wglądu i do poprawienia swoich danych osobowych.

………………………………………….
data i podpis rodziców (opiekunów)

UPOWAŻNIENIE
Ja, (My) ………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/prawnego
opiekuna) upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9
w Łomży mojego dziecka ……………………….……………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka) ucznia klasy…….. przez następujące osoby:
Biorę (Bierzemy) na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną poniżej, upoważnioną przez nas osobę.
Łomża, dn. ……………………

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

1/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)

2/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

3/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

UPOWAŻNIENIE
Ja, (My) ………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/prawnego
opiekuna) upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9
w Łomży mojego dziecka ……………………….……………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka) ucznia klasy…….. przez następujące osoby:
Biorę (Bierzemy) na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną poniżej, upoważnioną przez nas osobę.
Łomża, dn. ……………………

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

4/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)

5/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

6/ ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, kim jest dla dziecka?, nr dowodu osobistego)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400
Łomża.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

