
Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązującymi od 1 września 2020r.  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko 

 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 Nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID 19. 

 Nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji. 

 Moje dziecko jest zdrowe. 

 Mam pełną świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą koronawirus. 

 Biorę pełną odpowiedzialność za dobrowolne zgłoszenie dziecka do przedszkola. 

 Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.  

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

odnoście wirus Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka 

dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa 

innych dzieci i kadry placówki w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące objawy 

chorobowymmi.  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1 

28-230 Połaniec, reprezentowane przez Dyrektora – Annę Kaniszewską, e-mail: 

przedszkole.polaniec@interia.pl tel. 158650916 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Paweł Strycharz, adres: e-mail: pawel@e-direction.pl 

 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury 

podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po 

zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeśli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. 

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia 

skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 

chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani 

nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie 

podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.  

 

 

Połaniec dnia ………………………….  …………………………………… 
  data                                                  czytelny podpis matki/opiekuna prawnego  

 

 

Połaniec dnia ………………………….  …………………………………… 
  data                                                  czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego  
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