
Oświadczenie 

 

Oświadczam, że w mojej rodzinie nikt nie przebywa na kwarantannie, ani na izolacji w 

warunkach domowych. 

 

 

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

                                                                                            data, podpis 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że w sytuacji, gdy otrzymam informację, iż moje dziecko czuje się źle, 

zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki. 

 

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

                                                                                            data, podpis 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że każdego dnia przed przyprowadzeniem mojego dziecka do Szkoły 

Podstawowej będzie mierzona w domu temperatura i w sytuacji jakichkolwiek oznak wskazujących 

na zmiany chorobowe, moje dziecko pozostanie w domu. 

 

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

                                                                                                   data, podpis 

 

 

Zgoda 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka ……………………………………….   

w Szkole Podstawowej. 

  

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

                                                                                        data, podpis 

 

 

Oświadczenie 

 

Jestem świadoma/świadomy, iż w stanie epidemiologicznym, nawet z zachowaniem 

procedur reżimu sanitarnego w Szkole Podstawowej, nie ma możliwości uniknięcia zakażenia 

koronawirusem. 

 

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

                                                                                                            data, podpis 



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 i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej 

RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 

Surażu z siedzibą w Surażu przy ulicy Szkolnej 1 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu  

lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publiczne-

go oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-

sowych, ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz obowią-

zującymi wytycznymi Generalnego Inspektora Sanitarnego w celu zapobiegania i przeciw-

działania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników na terenie placówki. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani 

dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo 

do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO oraz ograniczenia przetwa-

rzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nad-

zorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Wyrażona 

przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury ciała u dziecka jest dobrowolna, lecz nie-

zbędna do realizacji badania w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych w trakcie pobytu w placówce. 

 

 

 

 

 


