
Deklaracja uczgszczania dziecka do szkoly podstawowej w okresie
pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami

Deklarujg uczgszczanie klasa
(it,tiq i na:\'isko uc.nidl

Zal4czrtik nr 2

do Procedury zapewnienia bezpieczetistwa

obowi4zuj4c4
postgpou ania
bezwzglgdnie

na konsultacje z nauczycielarni. kt6re odbywajq sig wedlug ustalonego harmonogramu

............. w Bialymstoku dzialajqcej w czasie stanu pandemiiCOVID-19.
rnotta plouitki)

I. Dane rodzic6w/opiekun6w prawnych ucznia

lmiona i nazwiska rodzic6w/opiekun6w prawnych:

Aktualny numer telefonu do szybkie.i komunikacji:

Matka ucznia: tel. .................. ... Oiciec ucznia: tel

II. OSwiadczenie o stanie zdrowia ucznia

OSrviadczam. 2e nasze dziecko jest zdrowe. nie w1,stgpu.jq u niego 2adne niepokojqce objawy
chorobowe. Ponadto nie mialo \\t OIIIE o kontaktu:
a) z osobq chor4 na COVID- l 9,

b) z osobq bgd4cE w izolacji,
c) z osobq przebluaj4c4 na kwarantannie.

III. O6wiadczenie o pobycie ucznia w szkole

OSwiadczam. 2e zgadzajqc sig na poby dziecka w szkole dzialajqcej w czasie stanu pandemii

covrD-r9
jestem Swiadomy/Swiadoma*

istnienia licznlch czynnik6w r1'zyka gro2qcych zara2eniem sig COVID-19 dziecku.
rodzicom/opiekunom prawnym. innym domownikom i w przypadku zachorowania nie bgdg
wnosil/-la skarg i zaiale6.

IV. OSwiadczam, Le zapoznalem/-lam sig z procedur4 bezpieczeristrva
na tcrenie plac6wki w okresie pandemii COVID-f9 oraz z procedurq
z uczniem chorym rv czasie epidemii COVID-19 i zoborvi4zujg sig
przcstrzegad ich zapis6w.

Vl. OSwiadczenie o odpowiedzialno6ci karnej

Oiwiadczam, 2e ,iestem Swiadomy/-a odpowiedzialnoici za podanie nieprawdziwych danych.
w tym odpowiedzialno6c i kamej na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnegol.

V. Wy'ra2am zgodg na codziennv pomiar temperatury u mojego dziecka.

Bialystok. dnia
(podpis ojca)

lanljl.slljsra$),/dnra6c^rscalggTrKodeksKamy\t.tDzllz2020rpozj68zezm)manastgpujqc€br7nlrcnrt
- Kto. skladalqc zeznanrc majgc! sluzya za do\'6d $ posrgposanru qdowym lub N inntm postgpo\\anru pro\\adzonym na podstaulc ustat\).
zeznatc nrcprawdg lub zatata prawd$. podleBa kar^ B)zbaNienra wolnoscr od 6 miesiFry do lat 8 '



Klauzula informacljna

Zgodnie z art. 13 ust. I iust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby.
k6rej dane dotyczq) rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 201 6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) informujg. i2:

administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikajqcych z przepis6w

prawa jest

z siedzibq przy ul.

inspektorem ochrony danych w

Jest

/nazlva plac6w'l(/

kod pocaowy

/naz \\a placo\^tr/

.. adres e-mail do korespondencji
/imr9 r nazn'isko/

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane bgd4 w celu przeprowadzenia
badafi temperatury ciala, kt6re odbgde sig na terenie plac6wki (podstawa prawna'. orl. 6
ust. I pkt c og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest
niezbgdne do wypelnienia obowiqzku prawnego ci42qcego na administratorze oraz art. 9 u:;1. 2
p/rr i og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbgdne

ze wzglgd6w zwi4zanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. takich
jak ochrona przed powaznymi transgranicznymi zagro2eniami zdrowotnymi lub zapewnienie

'"v),sokich standard6w jako3ci ibezpiecze6stwa opieki zdrowotnej oraz produkt6w leczniczych

lub wyrob6w medycznych. na podstawie prawa Unii lub prawa pafistwa czlonkowskiego. kt6re
przewidu.iq odpowiednie, konkretne Srodki ochrony praw i wolnodci os6b. kt6rych dane dotycz4,
w szczeg6lno6ci tajemnicg zawodow4 - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczeg6lnych
rozwiqzaniach zwi4zanych z zapobieganiem. przeciwdzialan iem i zwalczaniem COVID-19.
innych chor6b zakaLnych oraz wyvolanych nimi sytuacji krlzysoll'ych i stosowne \!'ytyczne
Generalnego Inspektora Sanitarnego)
kategorie odno5nych danych osobowych czlonk6w rodziny: imig inazwisko. numer teletbnu.

informacje o stanie zdrorvia (szczeg6lna kategoria danych osobowych)
odbiorc4 Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka bgdq podmioty publiczne,
organy pafstwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka b9d4 przechowlwane przez okres niezbgdny
do realizacji cel6w oraz przez okres wynikaj4cy z przcpis6w archiwalnych okredlonych
na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
usunigcia. ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. prawo do cofnigcia zgody
w dowolnyrn momencie bez wp\,r,vu na zgodno(i z prawem puelwarzania. kt6rego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnigciem
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, i2 przetwarzanie

danych osobowych dotyczqcych Pani/Pana oraz PanilPana dziecka narusza przepisy og6lnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym.
a ich niepodanie moZe skutkowai pozostawieniem lvniosku bez rozpatrzenia. w)'razona
przez Paniq lPana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna.
lecz niezbgdna do realizacji badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi
moZe wptyn46 na decyzjg w sprawie ustalenia pierwszehstwa dziecka objgcia opiek4

oraz uniemozliwi wykonanie badari


