Załącznik nr 1

Szanowni Państwo, w związku z ryzykiem zakażenia korona wirusem Covid 19, prosimy o wypełnienie formularza:
1.
Imię i nazwisko dziecka
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu
Numer telefonu rodzica do szybkiego kontaktu z
przedszkolem
Imiona i nazwiska osób przyprowadzających i
odbierających dziecko z przedszkola
2. Czy

1.
2.

w okresie ostatnich 14 dni u dziecka występowały następujące objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka,

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, duszności inne nietypowe)
Tak

Nie

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni w otoczeniu dziecka przebywała osoba będąca na kwarantannie lub osoba
objęta izolacją epidemiczną?
Tak

Nie

4. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem
Tak

Nie

5.Ogólny stan zdrowia dziecka: ……………………………………………
Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica
W związku z ryzykiem zakażenia korona wirusem Covid 19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mojego
dziecka …………………………….…………………………… podczas pobytu w przedszkolu
/imię, nazwisko dziecka/

wyrażam zgodę na pomiary temperatury ciała oraz odizolowanie w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych i natychmiastowe powiadomienie mnie o zaistniałej sytuacji na
wskazany numer telefonu: ……………..……………
Wołomin, dnia ………………….

………………………………………………………………
Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczenie rodziców
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wytycznymi GIS oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w
Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
Jednocześnie zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania powyższych procedur.
Zapoznanie się poświadczamy własnoręcznym podpisem.
Wołomin, dnia ………………….

………………………………………………………………
Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy ul.
Broniewskiego 2
Kontaktować z nami można się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Broniewskiego 2 , 05-200 Wołomin
2) e-mailem: przedszkole5wolomin@op.pl
3) telefonicznie: 22 776 29 33
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Marynowski. Kontakt: e-mail iod@iod.wolomin.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzaniadanych osobowych, których
administratorem jest Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, w tym realizacji praw osób, o których mowa w art. 15 –
21 RODO
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), w celu wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.z 2017r. poz. 59 z
późn. zm.), Statucie Przedszkola oraz zadań zlecanych przez organ prowadzący.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podmioty wykonujące usługi niszczenia i
archiwizacji dokumentacji.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań i zostaną zniszczone po upływie okresu obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO podmiotowi danych przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)

………………………………………………………………
Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów

