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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA  

NUMER TELEFONU  

DO NATYCHMIASTOWEGO 

KONTAKTU 

MATKA: 

------------------------------------------------------------------- 

OJCIEC: 

 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko  

 

…………..……………………………………..………………………… 

nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak wymienionego zakażenia. Stan zdrowia mojego dziecka jest 

dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergia, ból brzucha, biegunka). 

                                                                

………………………………………………………..……...…………………… 
(data, czytelne podpisy obojga rodziców) 

 

2. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej.  Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na 

jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej rodziny, tj: 

 mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki 

może dojść do zakażenia Covid – 19, 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie 

ono natychmiast odizolowane w izolatce, niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy, 

 w przypadku odizolowania dziecka zobowiązuję się do niezwłocznego 

stawienia się  po odbiór dziecka. 
 

3. Zobowiązuję się do natychmiastowe poinformowania dyrektora Przedszkola 

o każdej zmianie jaka zajdzie w stosunku do powyższych oświadczeń. 

 
…………………………………………………………..……………………… 

(data, czytelne podpisy obojga rodziców) 
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4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce Procedur 

bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 . Przyjmuję do wiadomości i 

akceptuję, iż w chwili niepokojących widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie 

mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych oraz 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. 

 

 

………………………………………………………..………………………… 
(data, czytelne podpisy obojga rodziców) 

 

5. CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na codzienny 

pomiar temperatury mojego dziecka w momencie wejścia do przedszkola oraz 

każdorazowo w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

 

………………………………………………………..………………………… 
(data, czytelne podpisy obojga rodziców) 

 

Podstawa prawna:  
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

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

 

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest 

Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Im. Bł. Bolesławy Lament, ul. 

Dobra 1 A, 15-034 Białystok. 

- Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję 

tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 698-796-656  

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Przedszkole 

danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem 
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Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

iod_pn_dobra_bialystok@podlaskie.pl  

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych 

wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do 

prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez 

Przedszkole.  

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest 

konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub 

prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż 

zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak 

zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych 

zadań. 

 - W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu 

należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w 

szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W 

usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie 

umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 

świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 

merytorycznego/organizacyjnego.  

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do 

zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po 

zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

calach archiwalnych. 

 - Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich 

uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania 

przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. 

Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.  

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z 

rozporządzeniem RODO. 
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