
Załącznik nr 4 

 

........................................................             Konin dn. …. maja 2020 r.                                                                                               

........................................................ 

........................................................ 
        (dane rodziców/opiekunów prawnych  

     – numer aktualnego telefonu do kontaktu) 

 

 

DEKLARACJA RODZICA 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

 Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA 

TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, wymiotów, biegunki, duszności, wysypki, bólu 

gardła, mięśni, podwyższonej temperatury ciała i innych nietypowych objawów oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili 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 (min. 4 dni) 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka 

oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w czasie jego przebywania 

w Przedszkolu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych na terenie 

placówki. 

 Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie zachorowań  na Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu.  
 

 

 

……………………………………………..  
                                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 8 w Koninie reprezentowane przez Dyrektora jednostki.  

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa art. 5 ust. 1 RODO oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.) 

3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresy 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.  

5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. Specustawy z późniejszymi zmianami. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

 


