
………………………………………….……...                    Trzcińsko-Zdrój, dnia ……… 2020 r. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

 

…………………………………………………  
adres zamieszkania  

 

…………………………………………….  
nr telefonu  

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W ZEBRANIU RODZICÓW                         

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM LEŚNE SKRZATY W TRZCIŃSKU-ZDROJU                         

W DNIU ….……………….. 

Oświadczam, że jestem osobą zdrową, nie przejawiam widocznych oznak choroby (kaszel, 

katar, alergia, podwyższona temperatura). Nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

Covid-19 oraz nikt z członków mojej najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, 

w izolacji domowej, nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, nie przejawia 

widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura).  

                                                                                    

  

                                                                                     …………………………………………  
                                                                                                                                  Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

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:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju z siedzibą przy                

ul. Kościuszki 7, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 914148114, e-mail: przedszkole@trzcinsko-zdroj.pl(dalej: Administrator danych)   
2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju jest Katarzyna Rostowska, z którą 

można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora danych   
3. Państwa dane osobowe są zbierane 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: − ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ); w związku 

z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy.  

1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora ww. zadań. Odmowa ich 

podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.  

2. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.  

3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu, tj. 14 dni, lub do momentu zgłoszenia 

ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie. Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

4. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

5. Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego             

z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.  

6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje 

Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 

przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora                               

z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa 

UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

 
 

http://www.uodo.gov.pl/

