OŚWIADCZENIE

…………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracowników placówki w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych1.(Wynik pomiaru temperatury nie jest
rejestrowany przez placówkę w żadnych dokumentach a sam pomiar służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa
osobom przebywającym w placówce)
Zobowiązuję się do szybkiej komunikacji z opiekunami dziecka, być pod dostępem telefonicznym.
…………………………………………, również do szybkiego odbioru dziecka w sytuacji określonej w procedurach.
Oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożenia ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców
lub opiekunów.
Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi GIS, procedurami i organizacją pracy przedszkola w okresie reżimu
sanitarnego zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola.
………………………………….………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych dziecka w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że:

1.
2.


3.
4.
5.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych dziecka pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka
jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią
reprezentowany przez Pana Tomasza Rompalskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego w placówce art. 9 ust. 2 pkt b) i h) RODO w związku z art. 207, 211
Kodeksu pracy oraz 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 kryzysowych celem spełnienia wymogów prawa oraz wytycznymi GIS;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego.
Podanie danych osobowych oraz innych informacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia do placówki.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r.
poz. 322, 374, 567 i 1337)

Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com
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