
Załącznik nr 3 
Oświadczenie o stanie zdrowia osoby z zewnątrz 

Warszawa, dnia ……………..….…. 

 

OŚWIADCZENIE/ZGODA OSOBY WCHODZĄCEJ DO  

Przedszkola nr 39 „Pod Topolami” 

podczas trwania epidemii spowodowanej chorobą COVID-19 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę do pomiaru temperatury mojego ciała przy użyciu termometru 

bezdotykowego. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych 

i  zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa i w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie żadne 

niepokojące objawy chorobowe typu: gorączka, duszności, kaszel, utrata apetytu, osłabienie. W okresie ostatnich 

14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem, 

stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa w kwarantannie.     

      

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: 

1. Administratorem jest Przedszkole nr 39 „Pod Topolami” z siedzibą w  Warszawie, przy ul. Doryckiej 1.   

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Tomaszewska Grażyna;  

e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl 

3. Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą  na podstawie  art. 6 ust.1  lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a 

RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. 

5. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów  

o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo Oświatowe oraz 

przepisami prawa o archiwizacji. 

7. 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.  

8. Cofnięcie zgody będzie skutkować brakiem możliwości wejścia na teren Przedszkola nr 39  . 

9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Przedszkole nr 39 „Pod Topolami” w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu …………… Podpis osoby, 

której dane dotyczą. 

10. 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. 

11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  

w zgodności z art. 77 RODO. 

 

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.). 

 

   ……………………………………………..……… 

                       Imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………….……… 

                                                                                                     podpis         
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