
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
nr 29/2019/2020 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej  

 
 

Dane rodzica:                                                              Ostrów Wielkopolski, dn…………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Mając świadomośd stanu pandemii koronawirusa Covid-19,  wyrażam zgodę na przebywanie mojego 

dziecka…………………………………………………………………… w szkole od dnia…....……………,w godzinach……………………. 

Oświadczam, że decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki podejmuję samodzielnie, 
świadomie i z pełną odpowiedzialnością, zdając  sobie sprawę z istniejącego zagrożenia.                           

W przypadku ewentualnego zachorowania mojego dziecka placówka - stosując w pełni reżimy  
sanitarne, określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego - nie ponosi  odpowiedzialności. 

W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole – zdaję sobie sprawę, iż zarówno 
moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 
           Zobowiązuję się do wyposażenia mojego dziecka w maseczkę ochronną i rękawiczki ochronne. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, wykonywany przez pracownika szkoły 
termometrem bezdotykowym. 

Oświadczam, że dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
 Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni zarówno moje dziecko jak i osoby z jego najbliższego  
otoczenia nie miały objawów infekcji, nie miały kontaktu z osobą objętą kwarantanną. 
           Oświadczam, iż mam świadomośd, że poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie  narażanie innych  osób 
na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych 
zostanie zgłoszone przez Dyrekcję Szkoły do odpowiednich służb. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurami postępowania w Szkole Podstawowej nr 1  
im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie pandemii  Covid-19. 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej ul. Partyzancka 15 63-400 
Ostrów Wielkopolski , tel. 62 736 64 41, e-mail: sp1sekr@vp.pl, 

 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu w placówce w czasie epidemii 
Koronawirusa, 

 przetwarzanie danych odbywad się będzie na podstawie: 
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, 
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 30b ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, w zakresie danych dotyczących zdrowia, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości 
pobytu dziecka w placówce, 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

 dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa 
lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktowad się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 
korzuch@infoic.pl 


