Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA W ROBAKOWIE
Oświadczam, że moja córka/ mój syn
………………………………….
imię i nazwisko dziecka
………………………………….
nazwa grupy
…………………………………..
imię i nazwisko matki

……………………………………….
nr telefonu do szybkiego kontaktu

………………………………………………….
imię i nazwisko ojca

…………………………………………………………
nr telefonu do szybkiego kontaktu

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku
czy inne nietypowe.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka do Przedszkola w Robakowie, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, że zostałam poinformowana/y o ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie mojego dziecka i
naszych rodzin tj.:
 mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe
otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
przedszkole może zostać zamknięte do odwołania. Decyzja zapadnie po konsultacji z Organem
Prowadzącym oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym
 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej,
osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do
izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie
powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie Przedszkola w Robakowie nie będę
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

Załącznik nr 2

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

⎕ - ………………………………………………………...

⎕ - ………………………………………………………….
⎕ - ………………………………………………………….

Zapoznałem/łam się z treścią
„PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA
TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE
PANDEMII COVID-19 W
PRZEDSZKOLU W ROBAKOWIE”
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, podwyższonej temperatury ciała oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z
placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak chorobowych w czasie pobytu w
placówce. Przyjmuję do wiadomości i
akceptuję, 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
dziecka(termometrem bezdotykowym):
 w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych
Zobowiązuję się do poinformowania
dyrektora placówki o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid19 w moim najbliższym otoczeniu

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Zgodnie z 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
(RODO) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest
Publiczne Przedszkole Wesołe Robaczki w Robakowie, Ul. Szkolna 13, 62-023 Robakowo
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się
Państwo kontaktować z Administratorem. Kontakt: adres mailowy info@wesolerobaczki.com.pl,
telefon 602 559 026
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in.
Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu
jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu monitorowania stanu zdrowia dziecka i Jego
rodziny.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator,
tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz
podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane, • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: • osoby te kwestionują prawidłowość danych
osobowych, • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
osobowych, • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, by umożliwić realizację
wychowania przedszkolnego w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na
teren Administratora danych.

……………………….…………….
podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

