
OŚWIADCZENIE  RODZICÓW / PRAWNYCH  OPIEKUNOW 

Oświadczam, że mój syn/córka …………………………………………………….…………………………………………………… 
                                           (imię i nazwisko dziecka) 

uczeń/uczennica klasy ……………………….                                                     

nie przejawia  oznak  choroby , takich jak : podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku i inne.  

Oświadczam ,że dziecko jest/nie jest (niewłaściwe skreślić)  uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Zgadzam się na pomiar temperatury ciała u dziecka. 

Jestem świadomy pełnej odpowiedzialności za posłanie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.  

Zdaję sobie sprawę, że pomimo wprowadzonych w szkole wysokich standardów sanitarnych                  

i zastosowania środków ochronnych może dojść do zakażenia COVID-19. 

Oświadczam także, że zostałem/am poinformowany/a  o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka.  

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił zażaleń   

i skarg do dyrekcji szkoły ani organu prowadzącego, będąc świadomym zagrożenia 

epidemiologicznego panującego obecnie w kraju.  

Zobowiązuję się , że w sytuacji pojawienia się u dziecka symptomów ww. choroby zakaźnej  odbiorę 

dziecko z placówki . 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 po minimum 2  dniach. 

Zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur  bezpieczeństwa na terenie placówki         

i związanym z tym reżimem sanitarnym. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor 

Kolegium Kujawskiego informuje, iż: 

- Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego Kolegium Kujawskie reprezentowane 

przez Dyrektora ks. Grzegorza Grubę, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 24, 

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: inspektor.odo@szkosal.pl 

- dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania pandemii koronawirusa 

(podstawa prawna: RODO - art. 9 ust. 2 lit. i) oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych) w okresie do końca 

roku szkolnego 2019/20, po czym zostaną trwale usunięte, 

- przysługuje Panu/Pani prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): wglądu, uzupełniania, 

poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych osobowych,  

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, to zgodę tę można w dowolnej chwili wycofać, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

- dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich 

- przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych     

dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.           

 

                             …………………………………..…………………………..…………………………………                                       

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
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