
	
 

Karta zgłoszenia dziecka  
NA	ZAJĘCIA	ZIMOWE/LETNIE	DO	ŚWIETLICY	EDUKACYJNEJ	„PO	DZWONKU”	

Zgłaszam	moje	dziecko	na	pobyt	w	terminie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.r.		

1.	Imiona	i	nazwisko	dziecka:		..................................................................................................................................................	
	
2.	Data	urodzenia:	.............................................	wiek	dziecka:	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	
4.	Imiona	i	nazwisko	ojca/opiekuna:.........................................................................................................................................		
	
5.	Imiona	i	nazwisko	matki/opiekunki:......................................................................................................................................	

6.	Dokładny	adres	zamieszkania	dziecka:..................................................................................................................................	 

7.	Dokładny	adres	zamieszkania	rodziców	(w	czasie	trwania	ferii):	.........................................................................................		
	
.......................email:..................................	tel.	......................			tel.	kom.	ojca:	......................		tel.	kom.	matki:	........................ 

8.	Dokładny	adres	zameldowania	dziecka:	
........................................................................................................................................		
	
9.	Osoby	upoważnione	do	odbioru	dziecka	ze	świetlicy	(proszę	określić	pokrewieństwo):	 

1...................................................................................................................................................	
	
2..................................................................................................................................................	

9.	Wyrażam	zgodę	na	przewóz	mojej	córki/mojego	syna	samochodem	prywatnym	przez	pracownika	Świetlicy	Po	
dzwonku.	

11.	Informacje	i	uwagi	rodziców	dotyczące	dziecka	(np.	zdrowotne,	żywieniowe,	inne):	.........................................................	
	
....................................................................................................................................................................................................	

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

12. Dodatkowo wyrażam zgodę na udostępnienie  moich/mojego dziecka danych osobowych (przede wszystkim 
wizerunku) podmiotom mającym siedzibę poza  EOG oraz firmom międzynarodowym (np. Facebook, Google), 
do których transfer jest konieczny w celu prowadzenia profilu świetlicy na portalach społecznościowych lub 
kanałach w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, ocenianie 
i komentowanie filmów. 
 
[   ] TAK  [   ] NIE 

Stwierdzam,	iż	podałam/em	wszystkie	znane	mi	informacje	o	dziecku,	które	mogą	pomóc	w	zapewnieniu	mu	właściwej	opieki.	
Oświadczam,	że	zapoznałem	się	z	klauzulą	informacyjną	RODO	dołączoną	do	niniejszego	formularza.		
 

.................................		 	 	 	 ................................................		
(miejscowość,	data)		 	 	 	 	 (podpis	rodziców	lub	opiekunów)	



	
 

Klauzula informacyjna: 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:   
1) Administratorem danych osobowych podopiecznych oraz rodziców/opiekunów prawnych jest firma DAG Agnieszka Salska-Oskroba 
prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG,  z siedzibą: 00-388 Warszawa, ul. Dobra 22/24 lok. 12, kontakt email: 
biuro@podzwonku.pl 
 
2) W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, ponieważ osoba, której dane 
dotyczą wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi,  
a także w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danychosobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 
 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej 
(opieki świetlicowej, zajęć pozalekcyjnych), realizacji umów cywiloprawnych, oraz ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. c Rozporządzenia RODO); 
b) marketingu i promocji w/w świetlicy, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku świetlicy 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). 
 
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w p. III celów, tj.: 
a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  - przez okres do czasu ich wypełnienia; 
b) w zakresie marketingu  - do odwołania. 
 
5) W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 
b) prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 
c) prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozp.  RODO; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 
f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 
 
6) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawodo cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. 
 
7) W celu uczestniczenia w rekrutacji na zajęcia są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych lub wycofanie zgody 
skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji i w zajęciach. 

 
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w placówkę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy 
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000 
 
 

 
 



	

	

Warunki uczestnictwa  
W ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ „PO DZWONKU” W CZASIE WAKACJI   

1.	Przed	zgłoszeniem	pobytu	dziecka	w	świetlicy	w	czasie	wakacji,		rodzice	/opiekunowie/	winni	zapoznać	się	z	
niniejszymi	warunkami.	

2.	Wypełniona	i	podpisana	„karta	zgłoszeniowa”	wraz	z	odpłatnością	traktowana	jest	jako	umowa	pomiędzy	
organizatorem,	a	rodzicem	/opiekunem/	dziecka.		

3.	Dziecko	umieszczone	zostaje	na	liście	uczestników	po	dostarczeniu	„Karty	Zgłoszeniowej”	i	wpłaceniu	zaliczki	w	
wysokości	200	zł.	Pozostała	odpłatność	powinna	być	uregulowana	najpóźniej	na	10	dni	przed	rozpoczęciem	
turnusu.	Nie	dokonanie	wpłaty	w	terminie	jest	traktowane	jako	rezygnacja	z	winy	uczestnika	ze	skutkami	
wynikającymi	z	warunków	uczestnictwa.	

4.	Organizator	zastrzega	sobie	możliwość	dokonania	drobnych	zmian	w	programie	/wynikłych	z	przyczyn	od	niego	
niezależnych,	pogodowych,	losowych	itp./		

5.	Uczestnik	/jego	opiekun	prawny/	ponosi	odpowiedzialność	materialną	wobec	organizatora	za	szkody	
wyrządzone	z	jego	winy.		

6.	Niewykorzystanie	przez	uczestnika	z	przyczyn	leżących	po	jego	stronie	świadczeń	objętych	programem	zajęć	nie	
może	stanowić	podstawy	do	obniżenia	lub	zwrotu	odpłatności.		

7.	Rezygnacja	z	udziału	może	nastąpić	w	formie	krótkiego	pisemnego	oświadczenia,	a	za	datę	przyjmuje	się	dzień	
otrzymania	rezygnacji	przez	organizatora.		

8.	Koszty	rezygnacji	z	imprezy:	
-	do	10	dni	przed	rozpoczęciem	turnusu	-	bez	kosztów		
-	od	10	do	4	dni	-	50%ceny	
-	przy	rezygnacji	krótszej	niż	4	dni	od	rozpoczęcia	turnusu	potrącane	jest	100%	ceny.		

9.	W	przypadku	powtarzających	się	problemów	wychowawczych	organizator	zastrzega	sobie	możliwość	
dyscyplinarnego	usunięcia	uczestnika	z	turnusu	bez	zwrotu	kosztów.		

10.	Organizator	odpowiada	za	prawidłowy,	zgodny	z	programem	przebieg	imprezy,	oraz	odpowiedni	poziom	
świadczonych	usług.		

	

Wpłat	prosimy	(z	imieniem	i	nazwiskiem	dziecka	i	dopiskiem)	dokonywać	na	konto:			

	

mBank: 33 1140 2004 0000 3402 8011 4233	

	


