OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19,
nowe zasady higieny obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi we Włoszczowie i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
opiekunów i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz
z personelem placówki jak również ich rodzinami.
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. W czasie przyjęcia do przedszkola moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,
gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy i odbywały
kwarantannę.
6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do
przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów
z zewnątrz.
8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren placówki podczas pobytu
w przedszkolu.
9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania
dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do
izolacji.
10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję
Przedszkola.
11. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………….

Włoszczowa, dnia......................

............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach postępowania z COVID-19 jest Przedszkole
Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie przy ul. Różanej 18,
tel. kontaktowy: 41/38 10 097
2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Dominika Jankowicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu podczas epidemii COVID-19 oraz realizacji
zaleceń GIS, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322, 374 i 567).
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w oświadczeniu może być Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włoszczowie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia roku szkolnego lub przez okres występowania
epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie Polski.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych
w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 narusza obowiązujące przepisy
prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy
uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a
jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do
rozpatrzenia skargi.
9. Podanie danych zawartych w oświadczeniu jest konieczne dla objęcia dziecka opieką przedszkolną
w czasie występowania epidemii COVID-19.

