
__________________dn. _______________ 

 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonywania pomiaru temperatury dziecka 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a) RODO wyrażam dobrowolne i świadomą zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie 

danych osobowych szczególnych dot. stanu zdrowia (pomiar temperatury) mojego dziecka  

tj.: _______________________________________________, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

_______________________ 
Podpis Rodzica/ opiekuna dziecka 

 

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 

zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

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

dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja. 

(prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania) 

 

Czy domownicy, z którymi mieszka dziecko przebywają w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji? 

TAK/NIE (*) 

 

Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy chorobowych sugerujące infekcję dróg 

oddechowych? 

TAK/NIE (*) 

_______________________ 
Podpis Rodzica/ opiekuna dziecka 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

(*) AD/ Dyrektor odbierając oświadczenie w pełni przestrzega zasad minimalizacji danych i prawo do prywatności dziecka, opiekuna, pytanie dot. wyłącznie samego faktu 

przebywania dziecka, domowników na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, a nie o szczegóły, takie jak dane osobowe domowników. 

(**) W przypadku istotnych zmian w oświadczeniu Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o powyższych zmianach. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 
Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie 
Tel. 52 384 24 26, e-mail: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane są celem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom  
w czasie zajęć organizowanych przez placówkę na podstawie: 

• Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury w placówce art. 9 ust. 2 pkt a) RODO (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (imię, 
nazwisko, dane kontaktowe) w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  
z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja. 

• Dane dot. pobytu osoby w kwarantannie lub kontaktu z osobą z podejrzaną lub chorująca na COVID – 19 (*) –  
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zw.  z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja. 

3. Zgoda na przetwarzanie w/w danych osobowych nie jest obowiązkowa, jednakże brak zgody uniemożliwia realizację przez 
Administratora wymagań wskazanych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
przeciwepidemicznych a tym samym może uniemożliwić pobyt dziecka na terenie placówki. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego nie krócej niż 21 dni związany  
z ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce oświatowej, w których przebywała osoba podejrzana  
o zakażenie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu. 
6. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. 
7. Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com 


