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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE/ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 Oświadczam, iż zapoznałam/em się z wytycznymi przeciwepidemicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,  

wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). 

 Jestem świadoma/y czynników ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców 

lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję 

związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. 

 Zdaję sobie sprawę, że pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, na terenie 

przedszkola może dojść do zakażenia COVID-19. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku w sytuacji, kiedy 

pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe. 
 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie przedszkola  

nie będę wnosił/a skarg, zażaleń i pretensji do dyrektora Przedszkola nr 9 w Lęborku oraz  

do organu prowadzącego przedszkole, będąc całkowicie świadomym zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju. 

Zapoznałam/em się i wyrażam zgodę 

Lębork, dnia ………………………………….               ………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)             

 

 

 

Załącznik nr 2 

DEKLARACJA RODZICA 

 

Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………. 
                                                                                (imię i nazwisko rodzica)  

oświadczam, że: 

zapoznałam/em się z treścią PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 9 

W LĘBORKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 i zobowiązuję się do ich 

bezwzględnego przestrzegania. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach  

w sytuacji zdrowotnej mojego najbliższego otoczeniu, w związku z COVID-19. 

 

 

Lębork, dnia ………………………………….               ………………………………………. 

 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)       
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

(RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Przedszkole nr 9 w Lęborku, przy ul. Mireckiego 9, tel. 59/8621 772 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: inspektor.abi2@gmail.com 

3. Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeostwa ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi. 

4. Przetwarzanie danych odbywad się będzie na podstawie: 

 art. 9 ust. 2 lit. a oraz i) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie 

tych danych osobowych oraz przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi; 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, wydanych  

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).  

5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celu.  

6. Dane mogą zostad udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane 

osobowe mogą również zostad udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane przechowywane będą w okresie do 30 dni po zakooczeniu obowiązywania stanu pandemii COVID-19. 

9. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 

profilowanie. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich poprawienia lub uzupełnienia, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub 

naruszało RODO. 

 


