Załącznik nr 5

Oświadczenie
Oświadczam, że na prośbę .....................................................................................................................
rodzica ucznia ..............................................................................................z klasy................................
odbieram dziecko ze świetlicy szkolnej w dniu .......................... o godzinie ............... oraz przejmuję
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do czasu przekazania go rodzicom.

............................................................................
Data
Czytelny podpis

.......................................................................
Numer dowodu osobistego

............................................................................
numer telefonu

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujmy:
1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest
Dyrektor Szkoły z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa. e-mail: sp343@edu.um.warszawa.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z artykułem 6 ust 1. lit c) oraz lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Szczegółowe informacja dostępna na stronie internetowej http://www.sp343.edu.pl/ w zakładce
„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane (tj nie dłużej
niż do końca zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego).
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

