Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa
w związku z pandemią COVID -19 w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
NUMERY TELEFONÓW RODZICA/OPIEKUNA
DO SZYBKIEGO KONTAKTU

Oświadczam, że:
1. Jestem świadomy/a, że pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze.
2. Mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może
dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego
rodzaju zdarzenia przedszkole/szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych (kataru, kaszlu, duszności,
gorączki, biegunki, wymiotów, luźnych stolców). W ciągu ostatnich 24h nie wystąpiły
u mojego dziecka w/w objawy, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
z zagranicy oraz odbywały kwarantannę.
4. Zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka w momencie powiadomienia
o niepokojących objawach.
5. W chwili obecnej nikt z naszej najbliższej rodziny nie przebywa w kwarantannie
lub w dozorze epidemicznym.
6. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do placówki oraz
w trakcie trwania opieki.
7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów
z zewnątrz. Wyjątek stanowi ubranie na zmianę, które niezwłocznie zostanie włożone
do woreczka strunowego.
8. Wyposażę dziecko w odzież umożliwiającą samoobsługę (bez sznurówek, guzików, pasków,
szelek itp.).
9. Regularnie przypominać będę dziecku o podstawowych zasadach higieny, z podkreśleniem,
aby unikało ono dotykania oczu, nosa, ust, o częstym myciu rąk wodą z mydłem
i nie podawaniu ręki.
10. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola nt. wystąpienia
zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie
z dzieckiem.
11. Zapoznałem się i akceptuję Procedurę bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID – 19
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2, nowe zasady sanitarnohigieniczne i nie mam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.
12. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

13. Niniejszym informuję, że w przypadku składania oświadczenia przez jedno z dwojga uprawnionych
rodziców/opiekunów prawnych, oświadczenie składane jest w porozumieniu i za zgodą drugiego
rodzica/opiekuna prawnego.

……………………………………..........

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………….......

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców
podczas realizacji wymogów dotyczących ochrony przed koronawirusem

1.

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu i związanych z realizacją opieki w trakcie pandemii koronawirusa jest
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2 (nazwa jednostki oświatowej) z siedzibą przy ul. Sucharskiego 1a, zwana
dalej administratorem. Kontakt do inspektora ochrony danych : iod.bemowo@edukompetencje.pl

2.

Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych są:
1) w zakresie zapewnienie bezpiecznych warunków opieki - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 30a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.);
2) w zakresie informacji dotyczących możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z § 4d
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 ze zm.);
3) w zakresie informacji o domownikach, ewentualnych izolacjach, kwarantannach oraz w zakresie monitorowania i ewentualnego
występowania objawów chorobowych u dzieci - art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa i zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, ich rodziców
oraz personelu Szkoły.

4.

Administrator może udostępniać dane osobowe dziecka (i jego rodziców/opiekunów) innym podmiotom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi
prowadzącemu).

5.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów epidemiologicznych, nie dłużej niż 30 dni.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu, prawo do ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e) RODO – przysługuje także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

