
 

………………………………………. 

           pieczęć pracodawcy                                        ……………………………..…… 
                                   miejscowość i data  

 

ZAŚWIADCZENIE  O ZATRUDNIENIU 

  

Zaświadcza się, że Pan/Pani:…………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały /a: ……………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:..…………………………………………………………………….………………………………….. 

Jest zatrudniony/a w:……………………………………………………………………………………………                                                                    
                                                                                                      (nazwa pracodawcy) 

 

od dnia: ………………………………………………………………………………………………………… 

1. Na podstawie: umowy o pracę /umowy zlecenia /umowy o dzieło/ inne*, jakie 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Umowa zawarta jest*: na czas nieokreślony / na czas określony, do dnia 

…………….……………………………………………………………………………………………………. 

3. Wymiar etatu: ……………………….……………………………………………………............................. 

4. Praca wykonywana jest w godzinach: ………………………………………….……………………………   

5. Pracownik w okresie od 01.07.2020r do 24.07.2020r. oraz od 24.08.2020r. do 31.08.2020r.: 

- nie będzie przebywał/ będzie przebywał* na urlopie wypoczynkowym, 

- nie będzie przebywał /będzie przebywał* na urlopie macierzyńskim, 

- nie będzie przebywał /będzie przebywał* na urlopie wychowawczym, 

- nie będzie przebywał/będzie przebywał* na urlopie bezpłatnym, 

- nie przebywa na zasiłku chorobowym 

6. Pracownik jest zobowiązany/ nie jest zobowiązany*  do osobistego stawiennictwa w miejscu pracy     

oraz nie wykonuje/ wykonuje* pracy zdalnej. 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na dyżur wakacyjny w sprawie organizacji 

opieki nad dziećmi podczas trwania pandemii COVID-19. 

O każdorazowej zmianie natychmiast powiadomię dyrekcję placówki.  

 

 

………………………………………… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 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 

informuję, że: 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

       im. Jana Pawła II  z siedzibą w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1A,  tel: 857183623, mail: 

       przedszkolezoi@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 

II w Supraślu możliwy jest pod numerem tel: 857183623 lub adresem email: przedszkolezoi@wp.pl. 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane dla celów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu 

podczas dyżuru wakacyjnego oraz w celu ustalenia pierwszeństwa dostępu dzieci do opieki przedszkolnej. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora wiąże się z koniecznością     

zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród podopiecznych                  

i członków personelu Przedszkola oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki; 

b) art. 6 ust. 1 lit. d RODO- przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów  

osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Za żywotne interesy należy przyjąć 

zdrowie i życie człowieka; 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo                      

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do celów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu 

podczas dyżuru wakacyjnego.  

 

 

mailto:przedszkolezoi@wp.pl

