
…………………………………………………………………  
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów 

 

………………………………………………………  
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

 
………………………………………………………..  
imię i nazwisko dziecka 

 
………………………………………………………………  
aktualny tel. kontaktowy matki i ojca 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
 

*Proszę zaznaczyd „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu/zgodzie+ 

 

[ ] Oświadczam,  że  moje  dziecko  /imię  i  nazwisko/…………………………………………………………  nie  miało 
  kontaktu z osobą zakażoną wirusem – Covid 19 oraz nikt z domowników, oraz osób z otoczenia z 
  którymi mamy kontakt osobisty nie przebywa na kwarantannie lub izolacji, nie przejawia widocznych 
  oznak choroby. Stan zdrowia dziecka z moich obserwacji jest dobry 

   

[ ] Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurą funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia 
  epidemicznego, przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w 
  niej zawartych. 
   

[ ] Jednocześnie zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka 
  a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, zobowiązuję się do 
  nieprzyprowadzania dziecka do szkoły 

   

[ ] Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
  odnośnie wirusa Covid -19 w moim najbliższym otoczeniu. 

   

[ ] Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku termometrem bezdotykowym przez 
  pracowników szkoły oraz deklaruję sprawdzanie temperatury dziecka przed odprowadzeniem go do 

  placówki. 

   
 
 

 

…………………………………………………….  
podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna 

 
 
 
 

……………………………………………………..  
podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 

 

 

……………………….., dn. ………………… 



 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
)
na przetwarzanie danych osobowych zawartych   

w oświadczeniu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie na potrzeby prawidłowej organizacji 
pracy Placówki w czasie obowiązywania w Kraju stanu epidemii i konieczności wprowadzenia zaostrzonych 
środków bezpieczeostwa. 
 
(*- niepotrzebne skreślić) 

 

………………………………..……… 

 

                          …………………………………………  
podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna                                                                                   

 
                                  podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dziennik 
Urzędowy UE – 4.5.2016L. 119/1 (dalej jako „RODO”), informuje, że: 
 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych oraz danych Paostwa dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                
z siedzibą w Sarnowie, ul. Szkolna 5, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, zwanego dalej Administratorem 
Danych Osobowych. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych 
wychowanków: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców 
oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia tylko w 
przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do 
administratora  32 27 22 15, e-mail: spsarnow1@poczta.fm. 

2. W przypadku pytao dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony 
danych p. Agnieszką Regulską, tel. 32267 22 15. e-mail: iod.zspnr2wsarnowie@vp.pl. 

3. Celem przetwarzania Danych jest świadczenie usług przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych są: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych             
w celu realizacji zadao ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 
2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu 
realizacji statutowych, zadao dydaktycznych, opiekuoczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane 
innym odbiorcom. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną; 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych w zakresie przewidzianym w RODO; 

7. Ma Pan/Pani prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy; 

9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

10. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich 
przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa; 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza obszar EOG; 
 
 

                                                                                                                                                                                             
………………………………………………                                                              

                                                                                                                                Podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych                                                                                                 
 

mailto:spsarnow1@poczta.fm

