Załącznik nr 2
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Warszawa, dnia …………….….
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

………………………………….………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko, u którego w ciągu
ostatnich 24 godzin przed przyprowadzeniem nie wystąpiły żadne niepokojące objawy
chorobowe, w tym: stan podgorączkowy lub gorączka, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel,
katar, duszność i problemy z oddychaniem, brak apetytu, uczucie zmęczenia, a w okresie
ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem, stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa w kwarantannie.
Zobowiązuję się każdorazowo przed przyprowadzeniem mojego dziecka do przedszkola
zmierzyć mu kontrolnie temperaturę ciała.
Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji i niezastosowanie się do
powyższych zasad naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki (dzieci i rodziców)
oraz personelu przedszkola jak również ich rodzin
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO informuję:
Administratorem jest Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Doryckiej 1.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Grażyna Tomaszewska; e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a oraz
art. 9 ust.2 lit. i RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 2.03.2020 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 ze zm.) oraz wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, 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 i 567) w celu zapewnienia bezpiecznego
pobytu dzieci w przedszkolu. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie
zobowiązany. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane, lecz nie dłużej niż do końca roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa
prawna przetwarzania. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w braku możliwości przyjęcia
dziecka do przedszkola. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu.
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

……………………………………
Czytelny podpis ojca

………………………………………
Czytelny podpis matki

