
Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola 
„Tęczowy Zakątek” w Chełmnie  w okresie pandemii COVID-19 

  

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 
 

………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

…………………………………………… 

(data urodzenia dziecka) 

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych,                                      

np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności                               

za dobrowolne posłanie dziecka do Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie                             

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj.:   

1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 

przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym                   

w niezbędne środki ochrony osobistej .Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka 

oraz stosowne służby, organy. 

5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko. 

6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie                  

oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego                    

z obecnej sytuacji w kraju. 
 

  Chełmno, dnia …………………                                 ✓…………………………………………. 

                                                                                                                (podpis rodzica) 

 



Obowiązek informacyjny dotyczący pomiaru temperatury u dzieci 

uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek                         

w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Klasztorna 12, 86-200 

Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: ul. Klasztorna 12, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową                      

pod adresem: sekretariat.mp@chelmno.pl . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus Tołłoczko,                 

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

4. Przetwarzanie odbywa się celu podjęcia stosownych działań  wprowadzających 

dodatkowe rozwiązania mające na uwadze konieczność uregulowania pewnych kwestii 

oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, 

zapewnieniem standardów bhp w miejscu działania Administratora i zapobieganiem 

szerzeniu się chorób zakaźnych, a także pomiaru temperatury u dzieci uczęszczających 

na zajęcia organizowane przez Administratora -  art. 9 ust. 2 lit. i RODO.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia 

danych osobowych, w tym w szczególności do: Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub wskazanym 

przez nich specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia             

lub choroby zakaźnej, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanego przez 

niego krajowych specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj 

zakażenia lub choroby zakaźnej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu 

przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone 

niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem 

ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym: 

 

Ja, …………………………..……………… zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym. 

 

…………………………………   ✓…………………...…………………… 

                     /data/               /podpis/ 


