Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………
Grupa:………………………………………………………
I.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z
a. „Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 370 w warunkach stanu epidemicznego
(w trakcie trwania epidemii COVID-19)”, która została przesłane do mnie za pośrednictwem
poczty elektronicznej;
b. wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 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 i 567) dalej Wytyczne przeciwepidemiczne GIS
i zobowiązuję się do ich stosowania.

II. Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko spełnia wymogi Głównego
Inspektora Sanitarnego zawarte w Wytycznych przeciwepidemicznych GIS odnośnie uczęszczania
do Przedszkola, to jest:
 do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną,
 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do placówki,
 dzieci do placówki przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.
Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną
Dyrektora Przedszkola nr 370 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwskazań do
uczęszczania mojego dziecka do placówki.
III. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do
Przedszkola nr 370 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Mimo wprowadzonych w przedszkolu
obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na
terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
IV. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do dyrektora, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego.
V. Podaję aktualne numery telefonów do natychmiastowego kontaktu i zobowiązuję się do
natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Mama/opiekun prawny ………………………………………………………….
Tata/ opiekun prawny ………………………………………………………….

…………………….
data

……………………………………………………………..
podpis rodziców / opiekunów prawnych dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę na badania przez pracowników placówki temperatury ciała mojego dziecka
na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz ryzyka zakażenia się wirusem SARS-Cov-2. Powyższa
zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z
ogłoszonym stanem epidemii, jak również w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.

…………………….
data

……………………………………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19
Zgodnie z 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 informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) Dyrektor Przedszkola nr 370 z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 11 (Administrator). Dane
kontaktowe Administratora: przedszkole370@poczta.idsl.pl, tel. 22 613-87-69
Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych zebrane w związku z działalnością dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności
zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu :



wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
(Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO
);

w związku z:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 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 oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie
art. 17 ww. ustawy.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do
wykonywania przez Administratora ww. zadań. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków
przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu
decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:


przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu
w tym zakresie. Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem
(np. firmom obsługującym serwer poczty elektronicznej Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej: p370_iod@dbfopld.waw.pl

