załącznik nr 7

Zawadzkie …….…………………
(data)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
OBJĘTEGO OPIEKĄ
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ZAWADZKIEM
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Zostałam(em) zapoznany z Procedurą bezpieczeństwa postępowania w związku z
potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Żłobka Publicznego
w
Zawadzkiem.
2. Dziecko przyprowadzane do żłobka nie ma objawów zachorowania na COVID - 19 czyli:
nie ma kataru, nie kaszle, nie ma gorączki oraz zaczerwienionego gardła oraz innych
objawów chorób dyskwalifikujących przyjęcie dziecka do żłobka (np. biegunka, silne bóle
itp.).
3. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną, dziecko nie będzie
przyprowadzane do placówki.
4. Dziecko nie przebywa w rodzinie objętej kwarantanną lub izolacją oraz leczeniem
związanym z zachorowaniem na COVID-19 oraz nie miało kontaktu z osobami objętymi
kwarantanną lub izolacją oraz leczeniem związanym z zachorowaniem na COVID-19.
5. Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na regularne mierzenie temperatury ciała dziecka.
7. Znane mi są zagrożenia związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, a dziecko będzie
przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.

Równocześnie, zobowiązuję się do NATYCHMIASTOWEGO zawiadamiania pracowników
żłobka o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka (objawach chorobowych) oraz w jego
najbliższym otoczeniu, związanych z zachorowaniem na COVID-19.

……………….…………………………………….…………………………..
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
• administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Żłobek Publiczny w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 774071740,
e-mail: zlobek@zawadzkie.pl
• dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej opieki,
• przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w relacji z art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych,
o art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody,
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak
ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych 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, w zakresie danych dotyczących
zdrowia,
• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania danych jest brak możliwości pobytu dziecka
w placówce,
• wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
• dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
• dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,
• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
• przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

