
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku:               PÓŁKOLONIA ZIMOWA 

2. Adres:                                    SP3, ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin 

3. Czas trwania wypoczynku:    od  11.01.2021r. do 15.01.2021r.  

__________________________________________ 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................... 

2. Pesel dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa ……………………..     

4. Data urodzenia ...................................................................................................................................... 

5. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………………... 

6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku: 

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

7. Telefony do rodziców: 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku  (w szczególności o 

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i inne z opinii PPP). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym, stosowanej diecie 

(na co jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny, 

okulary,itp.). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 

potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. 

 

……………………………                                     ………………………………………… 

          data                                                                                                                             podpisy rodziców 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości …………………………………… 

 

……………………………………………………… 

                                                                                                                             czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA  

 

1. Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

2. Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na brak miejsc 

 

……………………………..  …………………………….  ……………..………… 

miejscowość, data                       kierownik półkolonii                        organizator 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) informuję, iż:  

 

1. Administratorem danych rodziców / opiekunów oraz dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 
ul. Władysława Reymonta 23 71–276 Szczecin, e-mail: sp3@miasto.szczecin.pl.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie kontakt możliwy jest 
w sposób następujący: telefon 91 852 2093 lub email iod@spnt.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do wypoczynku w ramach 
„Ferii zimowych 2021” w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie.  
 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym 
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  
 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres jednego 
roku.  
 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  
 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji 
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową 
uczestnictwa w rekrutacji. 

 


