
Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na

terenie Szkoły Podstawowej w Rudniku w okresie

pandemii COVID-19

……………………………………………..

…………………………………………….

TEL*.………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA na terenie Szkoły 

Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny W Rudniku w okresie pandemii COVID – 19”.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA na 

terenie Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny W Rudniku w okresie pandemii COVID

–  19”  związanych  z  reżimem  sanitarnym,  przede  wszystkim:
przyprowadzania/posyłania  do  szkoły  tylko  i  wyłącznie  zdrowego  dziecka,  bez
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie
pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili  widocznych
oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do
placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

3. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun

prawny wyrażam zgodę na pomiar termometrem temperatury ciała mojego dziecka

w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają

Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły. Podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator 

przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO). Dane nie będą 

udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały 

profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich .Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

……………………………… …………………………………..

( miejscowość, data) ( podpis rodziców )

* aktualny nr telefonu do natychmiastowego kontaktu

mailto:iod.oswiata@interia.pl

