
Załącznik nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 na terenie  

Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance” 

 

Deklaracja rodziców ………………………………………………………………. 

                                    (Imię i nazwisko dziecka 
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ) oraz art.13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

 

o Zapoznałam/łem się z treścią „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie 

Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance”. 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem 

sanitarnym a przede wszystkim: posyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie 

w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym, w sytuacji podejrzenia złego 

samopoczucia dziecka. 

o Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa 

SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

o   Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 oraz nikt z członków 

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

o  Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

……………………………………………………………………………………. 
(Data i czytelny podpis matki/ojca) 

 
 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych zawartych w oświadczeniach  o stanie zdrowia jest Publiczny Zespół 
Szkolno- Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance z siedzibą Olszanka 94 ; 49-332 Olszanka. Nasze dane kontaktowe: 
zs_olszanka@wodip.opole.pl tel.  774129717. Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@kancelaria-zp.pl  
2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 
Celem przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest przyjęcie dziecka do przedszkola. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO -obowiązki ciążące na administratorze - oraz art. 6 ust 1 pkt d)  oraz art. 9 
ust. 2 pkt i) RODO -dane dot. stanu zdrowia, w związku z wykonaniem wytycznych Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do 
ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym 
monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczanie dziecka  do Publicznego Przedszkola w Olszance/Krzyżowicach. 
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania - w przypadkach określonych w RODO. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym podmiotom 
przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze. Dane osobowe dziecka i 
jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 
8. Podanie danych o stanie zdrowia dziecka jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. 
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