
Zał. 1 do PROCEDURY BEZPECZEŃSTWA nr 01/08/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. 

 

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………….………………… Grupa:………………………… 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka, wychowanka 

Przedszkola RUBI w Czerwonaku w  czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, 

każdego dnia podczas wejścia do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i 

zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

2. Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznymi 

MEN i GIS dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii Covid-19, 

oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko: 

a) zdrowe, 

b) bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka), 

c) które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających 

w kwarantannie czy w izolacji domowej. 

 

3. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu w czasie 

stanu epidemii- nowe zasady higieny i reżimu sanitarnego. 

 

4. W przypadku zachorowania mojego dziecka w przedszkolu, zobowiązuję się do odbierania 
telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

 

 
5. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego uzyskanego po konsultacji z lekarzem 

o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola. 
 

6. Jestem świadomy/a, że w związku z przebywaniem na jednej powierzchni, w jednym czasie i 

miejscu zwiększonej liczby osób  istnieje ryzyko bezobjawowej transmisji wirusa między dziećmi, 

a także bezobjawowe  przechodzenie choroby COVID-19 przez dzieci i że  przedszkole, mimo 

zachowania reżimu sanitarnego może stać się ogniskiem zakażeń. 

 

7. Jestem świadoma/y możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów 

w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. 

 

8. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami, 

 

9. Rodzic /opiekun wchodzący do przedszkola wpisuje się w rejestrze wejść. 

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu 

karnego.  

 

Podpis  rodziców/ prawnych opiekunów                                                    Data 

 

 

 



Imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………….. 

W związku z obowiązywaniem procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówka 

prowadzonych przez Ogólnopolski Operator Oświaty oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się COVID-19, na podstawie art. 13 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego nr 2 lok.7, 60-544 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer 

NIP 778-13-95-875. 
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się 

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 
email: iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób 

przebywających na terenach placówek prowadzonych przez Administratora oraz w celu 

przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO,  

art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z Wytycznymi przeciwepidemicznymi 

Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z dnia  4  maja  2020  r.  dla przedszkoli,  oddziałów  

przedszkolnych  w  szkole  podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, 

oraz z 2020r. poz. 322, 374, i 567). 

4. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie w wyjątkowych przypadkach podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 

w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora,  

tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi 

hostingowe, prawne.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

6. Dane osobowe zebrane w celu wskazanym w niniejszej klauzuli informacyjnej będą 

przetwarzane i przechowywane przez okres obowiązywania procedur bezpieczeństwa 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a w uzasadnionych przypadkach przez okres 

dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  

b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania.  

   Data i podpis Rodzica 

mailto:iod@operator.edu.pl

