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КАРТКА ДЛЯ ЗАПИСY ДО СВITЛИЦI 
(продовженого дня) 

У 2022/2023 році 

 

Ім'я та прізвище дитини :______________________________________  клас: ____________ 

 
 
____________________________________                 _____________________________________________________________ 
Прізвище та ім’я батьків/опікуна                                                     Номер телефону та адреса електронної пошти 
 
 
____________________________________                  ____________________________________________________________ 
Прізвище та ім’я батьків/опікуна                                                     Номер телефону та адреса електронної пошти 
 
 

Планові години перебування дитини в загальній кімнаті свitлицi:      від   ________  до   ___________ 

 
Важлива інформація про дитину (на розсуд батьків):  
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Особи, уповноважені забирати дитину з загальної кімнати свitлицi (крім батьків/опікунів): 
 
 
1) ________________________________________________________________________________  ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 

 

 
2) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 

 
 

3) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 
 
 

4) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 
 
 

5) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 
 
 

6) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 
 
 

7) ________________________________________________________________________________ ім'я та прізвище, хто він для дитини/сім'ї 
 
 

Одноразова довіреність надається вихователю денного дня - на окремому аркуші, з датою та розбірливим підписом,  
або за посередництвом Лібруса - керівнику денного кабінету. 

 
Зобов'язуюсь дотримуватися режиму роботи денної кімнати свitлицi: 7.00 - 17.30.  
У разі припинення користування з опіки кімнати світлиці я повідомлю Вам письмово. 

 
 
_______________                             ______________________________________________________________ 
             Дата                                                                                     Pозбірливі підписи батьків / законних опікунів 
 
 
 

 
Дата прийому дитини до кімнати свitлицi: ___________________                                    _________________ 

                                                                                                                                                                                                          підпис керівника світлиці         
 
Дата виписки дитини з денної кімнати свitлицi: _______________                                    _________________ 

                                                                                                                                                                                                         підпис керівника світлиці         
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 139                      
im. Ludwiki Wawrzyńskiej 



________________________________________                                                                                                                                                       
Ім'я та прізвище дитини, клас 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У початковій школі 139 у Варшаві 
відповідно до ст. 6 сек. 1 Загального регламенту захисту даних «GDPR»
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Підписується БАТЬКАМИ/ОПІКУНАМИ: 
 

1. Я ознайомився з інформацією про правила обробки персональних даних моєї дитини та моїх дітей у зв’язку  
із забезпеченням користування дитиною шкільною кімнатою. Я приймаю його положення. 

 

Надання персональних даних (що містяться в заповненому БЛАНКУ ДЛЯ ЗАПИСУ ДО СВІТЛИЦІ) та прийняття правил їх обробки 

необхідні для забезпечення дитини належним доглядом. Якщо ви не надасте ці дані та не погодитися з правилами їх обробки, допуск 

дитини до загальної кімнатишкільної світлиці буде неможливим. 
 

Дата: ___________________                    Розбірливі підписи батьків / законних опікунів: _____________________________________________________ 
                                                                              

 

2. Я даю згоду на обробку персональних даних моєї дитини, зазначених у реєстраційній картці дитячого садка як ВАЖЛИВА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИТИНУ, що стосується, наприклад, здоров’я, для цілей, пов’язаних з процесом догляду та навчання в 
денна кімната початкової школи СП 139.  

 
Надання цих даних та згоду на їх обробку є добровільним і не впливає на допуск дитини до кімнати відпочинку та надання послуг у цій сфері. Ви можете 
будь-коли відкликати свою згоду. 

 
Дата: ___________________                    Розбірливі підписи батьків / законних опікунів: _____________________________________________________ 

                                                                              
   

3. Я даю згоду на обробку наступних персональних даних моєї дитини для розміщення на шкільній інформаційній дошці, на 
сайті школи або на сторінці школи у Facebook:  

 ім'я та клас щодо можливих досягнень дитиною чи участі в різноманітних змаганнях 

 фото зі світличних занять ,урочистостей, конкурсів 

    
Висловлення вищевказаної згоди є добровільним і не впливає на прийом дитини до кімнати світлиці та надання послуг у цій сфері. Згода може бути 

відкликана в будь-який час. 

 
 

Дата: ___________________                    Розбірливі підписи батьків / законних опікунів: _____________________________________________________ 
 

4. Я даю згоду на обробку персональних даних МОЄЇ СТАРШОЇ ДИТИНИ, якій я дозволяю збирати з денної кімнати світлиці 
в початковій школі 139 молодших братів і сестер. Дані необхідні для цілей догляду та виховного процесу. 

 

Відсутність згоди унеможливить відпуск дитини з денної кімнати світлиці до старших братів і сестер. Згода може бути відкликана  

в будь-який час. 
 

 

Дата: ___________________                    Розбірливі підписи батьків / законних опікунів: _____________________________________________________ 

 
До підпису повнолітніх осіб уповноважених батьками чи опікунами до відібрання дитини зі шкільної світлиці:  
   

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних ЯК ОСОБИ, уповноваженої батьками, ЗАБРАТИ ДИТИНУ ЗІ СВІТЛИЦІ зі 
школи № 139, для цілей, пов’язаних з доглядом та виховним процесом у загальній шкільній світлиці школи номер 139. 
    
Згода дозволить відпустити дитину з денної кімнати світлиці уповноваженій особі. Згода може бути відкликана в будь-який час. 
 
 
         Підписи уповноважених батьків/опікунів осіб:     1. _____________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 

 
 

                                                                                 2. ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 
 
 

                                                                                 3. ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 
 
 

                                                                                 4. ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 
 
 

                                                                                5. ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 
 
 

                                                                               6. ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 
 
 

                                                                               7.  ___________________________________________________________ (ім'я та прізвище, дата) 

                                                 
1
 Інформацію про ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ за адресою Świetlica SP 139 у Варшаві можна знайти на сайті школи. 


