
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych w związku z obecnością dziecka  

w Przedszkolu nr 52 w Warszawie od dnia 01.09.2021 r. w czasie obowiązywania stanu epidemii 

(Podstawą przygotowania oświadczenia są wytyczne  ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.) 

 

Imię i nazwisko dziecka  

Numer telefonu do 
natychmiastowego kontaktu  

 

 

Uwaga ! Proszę poniżej zaznaczyć właściwe    x   

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przy 

wejściu do przedszkola oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych 

TAK   NIE  

 

2. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych 

oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura) 

 

TAK   NIE  

 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego/bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce  

 

TAK   NIE  

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu  

 

TAK   NIE  

 

 

Warszawa, dnia ………………………………………….  ……………………………….………………………………….. 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Podanie danych kontaktowych oraz wyrażenie zgody jest niezbędne do przyjęcia dziecka do placówki 
w czasie obowiązywania epidemii. Podanie danych nie jest obligatoryjne, a wyrażenie zgody jest 
dobrowolne. Niepodanie danych jak również brak wyrażenia zgody na którykolwiek z powyższych 
punktów skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia dziecka do placówki w tym okresie. 

 

 

 
 



 Klauzula Informacyjna 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 52, ul. Koncertowa 8, 02-787 

Warszawa, zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub poczty tradycyjnej:  

e-mail: ursynow.oswiata.iod1@edu.im.warszawa.pl  

adres: Przedszkole nr 52, ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO, tj. zgoda. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne. Zgodę na 

przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

3) Podanie danych nie jest obligatoryjne, a wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych jak 

również brak wyrażenia zgody na przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia dziecka do 

placówki w czasie obowiązywania epidemii w terminie od 01.09.2021 r. 

4)  Administrator danych będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki 

obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł 

przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane 

osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, w tym systemów oraz programów 

informatycznych, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

5) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.  

Ponadto Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe z chwilą realizacji celu przetwarzania, tj. kiedy Pani/Pana 

dziecko zakończy edukację w Placówce.  

6) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do 

dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia 

zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia 

przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w 

sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO. 

7) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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