
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA. 

 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka: 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać objawy, które będą niepokojące dla personelu placówki.   

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych 

z ogłoszonym stanem epidemii. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz 

bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że 

Tożsamość Administratora Administratorem podanych danych jest Przedszkole w Brzostku mająca swoją siedzibę ul. Szkolna 9, 39-

230 Brzostek 

Dane kontaktowe Administratora Z Dyrektorem Przedszkola można się skontaktować pod numerem telefonu 146398010, adres e-mail  

przedszkolebrzostek@interia.pl lub w siedzibie placówki. 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych 

Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iodcuw@brzostek.pl tel. 14 68 30 376 

Cele przetwarzania i podstawa 

prawna 

Dane kontaktowe przetwarzane są w celach: 

 sprawnego i natychmiastowego kontaktu z rodzicem w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub 

niepokojących objawów u dziecka na podstawie ochrony żywotnych interesów dziecka oraz 

innych osób przebywających w placówce.  
 chronienia zdrowia i życia; 

 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda- art. 9 ust.2 lit a) RODO, która może zostać wycofana 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, 

w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2  lit. c) RODO- ochrona 

żywotnych interesów osób przebywających w placówce. 

Odbiorcy danych Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Główny 

Inspektorat Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy lub inne służby 

kryzysowe. 

Przekazanie danych osobowych 

do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna 

podstawa prawna przetwarzania. 

Prawa podmiotów danych Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do 

treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 

Rozporządzenia RODO.  

Informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy w placówce. 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica / opiekuna 

mailto:iodcuw@brzostek.pl

