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Załącznik nr 2 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie W WARKUNKACH 

PANDEMII COVID – 19 

 

 

         Czerwin, data …………………… 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

 Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

każdorazowo  przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy  pojawią się u niego  

jakiekolwiek objawy chorobowe, jak też u osób przyprowadzających i odbierających dziecko 

z przedszkola.  (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37
0
C, uporczywego kaszlu 

lub innych objawów chorobowych wstęp na teren szkoły nie będzie możliwy). 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka ) 

 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Czerwinie  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis matki/ opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis ojca/ opiekuna prawnego  wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

   

 

Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w placówce w godzinach 

od ………… do ………… w ilości ……….. godzin. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych 

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

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła 

Podstawowa w Czerwinie, do której uczęszcza dziecko. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: 

dyrektor@czerwin.edu.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz  dziecka (temperatura, numer telefonu kontaktowego) będą 

przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz szybkiego kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a tj. wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 2 lit. i)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 

fizycznej oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego .  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawarł 

ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania określonego w 

pkt. 3.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu.  
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