
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
 

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid 19, w trosce o zdrowie 

i bezpieczeństwo mojego dziecka 

 

………………………………………… 

 

 oświadczam, iż zobowiązuję się przestrzegać Procedur obowiązujących w Publicznym 

Przedszkolu w  Nadarzynie  na czas pandemii koronawirusa    COVID-19 

 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, pod którym będę zawsze dostępny 

 

 

………………………….................................. 
(nr telefonów obojga rodziców) 

 

 

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

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
informujemy, iż: 

•         Administratorem danych zebranych w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom 
epidemiologicznym w Przedszkolu jest Przedszkole Publiczne w Nadarzynie  z  siedzibą w  Nadarzynie 
przy ul.  Sitarskich  2      (dalej Przedszkole). 
•         W Przedszkolu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, 
we wszystkich kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Przedszkole, 
pod adresem inspektor@natamiko.pl 
•         Dane przetwarzane będą w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19. 
Podstawą przetwarzania danych, jest ich niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego; 
•         Dane będą przetwarzane do czasu występowania zagrożenia epidemiologicznego.. 
•         Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez 
Przedszkole. 
•         Dane mogą być przekazane instytucjom wyznaczonym do walki z zakażeniem COVID 19 tj. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
•         Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez 
Przedszkole w formie elektronicznej. 
•         Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez Przedszkole w sposób niewłaściwy i 
Przedszkole narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
•         Podanie danych jest konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników 
na terenie Przedszkola. 

  

 


