
Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
 

Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym,  
że ich dziecko może od 25 maja 2020r. skorzystać z opieki przedszkola 

(wypełnia każdy rodzic osobno) 
 

…………………………………………………………………… /……………………… 
                      Imię i nazwisko dziecka                                                                       Grupa 

 
OŚWIADCZENIA 

 
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany  
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020r.tj.: 

o jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu  
i przedsiębiorstw produkcyjnych) 

o jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 
dzieckiem w domu. 

 właściwe zakreślić 
                                                                                                            

……………………………………………   
podpis rodzica 

 
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  
termometrem bezdotykowym, w razie wystąpienia objawów chorobowych / profilaktycznie jeden 
raz  dziennie w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
                                         ………………….………………………… 
                                                                   podpis rodzica 
 
Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni: 
o nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem 
oraz że: 
o u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 
 właściwe zakreślić 

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

podpis rodzica 
  

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie 
Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa  
i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia korona 
wirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań 
choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia 
zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

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

podpis rodzica 
 
 



Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: malgorzata.sapalska@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19  
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.) w związku z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po 
zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

5. Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny. 

 
 


