
………………………….…………………………………….. 
                                                                                             (miejscowość, data) 

KARTA INFORMACYJNA 

 
 

Uczeń/uczennica: …………………………………………………………………………………             ……………………………………………. 
                                                                     Nazwisko i imię          PESEL 
 

Zakres Deklaracja* 

Deklaracja pobytu dziecka w świetlicy
**  □ TAK                 □ NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,  

związanych z życiem szkoły, kronika, tablo, itp.) 
□ TAK                 □ NIE 

Zgoda na udział dziecka w wycieczkach dydaktycznych i klasowych 
organizowanych czasie zajęć.  □ TAK                 □ NIE 

Zgoda na kontrolę czystości dziecka przez pielęgniarkę szkolną  
w razie wystąpienia zagrożenia wszawicą. □ TAK                 □ NIE 

Zgoda na podanie leku przeciwbólowego w razie nagłego zachorowania  
w szkole. □ TAK                 □ NIE 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć  
na funkcjonowanie dziecka w szkole (stan zdrowia, opieka lekarska,  
opieka specjalistyczna, dotychczasowe kontakty z poradniami, pobierane 
lekarstwa). 
 
 
 

 

Telefon kontaktowy do MATKI/OPIEKUNA:  

Telefon kontaktowy do OJCA/OPIEKUNA:  
* Podanie danych jest dobrowolne. 
** W przypadku deklaracji TAK, proszę wypełnić także podanie o przyjęcie do świetlicy. 

 
 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
 

......................................................... 
(podpis matki/opiekuna) 

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

(podpis ojca/opiekuna) 
INFORMACJA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej w skrócie RODO) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach  z siedzibą przy ul. Polna 1 

(kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67) 255-14-20 , adres e-mailowy: zssgebice@wp.pl  
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: zssgebice@wp.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do ww. szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a w przypadku przyjęcia  

do szkoły w celu prowadzenia jej dokumentacji na podstawie §4 rozporządzenia MEN 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz w celach marketingu i promocji szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do czasu decyzji o przyjęciu / nieprzyjęciu do szkoły;  

a w przypadku przyjęcia przez okres 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przed przyjęciem do szkoły), ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
przed przyjęciem do szkoły bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


