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OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Imię i Nazwisko dziecka  

Imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna 
 

Telefon do natychmiastowego 

kontaktu 
 

 

Oświadczam, że: 

1) Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

2) Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku 

czy węchu i inne nietypowe. 

3) Jestem świadomy pełnej odpowiedzialności za udzielanie informacji o stanie zdrowia dziecka 

przychodzącego do placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

4) Posiadam wiedzę dotyczącą ryzyka, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin: 

a) mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

b) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

c) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 

placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz 

ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

d) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby. 

5) Dziecko nie jest uczulone na środki dezynfekujące. 

6) W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do 

dyrektora oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego                

 i obecnej sytuacji w kraju. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, 
ul. Utracka 8, 46-053 Daniec, REGON: 001165967. Czynności i zadania wynikające z przepisów prawa  
w imieniu administratora dokonuje Dyrektor. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - 
kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 
uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres 
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siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: 
biuro@centrumcyfryzacji.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celach niezbędnych ze względów 
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z regulacjami krajowymi 
z dziedziny walki z pandemią COVID-19 t.j. zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucjom uprawnionym do 
ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym 
podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

poza obszar działania RODO. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi 

jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest 
niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach 
wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do bezpiecznego 
i prawidłowego funkcjonowania placówki. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe przyjęcie 
dziecka do placówki. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00. 

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub 
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać 
Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych. 

 

 

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

(Miejscowość, data)  

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

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 


