
Zal4cznik nr )
do Procedury zapewnienia bezpieczeistwa

Deklaracja uczgszczania dziecka do szkoly podsta$'owej w okresie
pandemii COVID-19 na zaiecia rewalidacy.ine/rewalidacyjno-

wychowawcze*

(imig i ka:*isko c.nia)

na zajgcia rewalidacyjne/rewalidacyj no-wychowawcze*, kt6re odbywajq sig wedlug ustalonego

harmonogramu w....................... w Bialymstoku dzialaj4cej w czasie stanu pandemii
halla pkrdtki)

COVID.I9.

L Dane rodzic6w/opiekunriw prawnych dziecka

Inriona i nazrviska rodzic6rl/opiekunou, praunych:

Aktualny numer telefonu do szybkiej kornunikacji:
Matka dziecka: tel Ojciec dziecka: tel

II. OSwiadczenie o stanie zdrowia dziecka

Oiwiadczarn. ze nasze dziecko .jesl zdrowe. nie wystgpuj4 u niego zadne niepokojqce objau'y
chorobo*'e. Ponadto nie mialo Swiadomego kontaktu:
a) z osobq chor4 na COVID- 19.

b) z osobq bgd4c4 w izolacji,
c ) z osob4 przebylvaj4c4 na kwarantannie

III. O6wiadczenie o pobycie dziecka w szkole

Oiwiadczam. 2e zgadzajqc sig na pobyt dziecka w szkole dziataj4cej w czasie stanu pandemii
COVID- I9

jestem Swiadomy/Swiadoma

istnienia licznych czynnikow ryzyka gro24cych zaraieniem si9 COVID-19 dziecku.
rodzicom/opiekunom prawnym. innym domownikom i w przl'padku zachorowania nie bgdg
wnosil/-la skarg i za2alert.

IV. OSwiadczam, ie zapoznalem/Jam sig z procedur4 bezpieczefisfwa
na terenie placriwki w okresie pandemii COVID-I9 oraz z procedurq
z dzieckiem chorym *' czasic epidemii COVID-I9 i zobou i4zujg sig
przestrzegad ich zapis6w.

oborvi4zuj4c4
postgpoI1ania
bezu'zglgdnie

V. Wyra2am zgodg na codziennv pomiar temperatury u mojego dziccka.

VL OSwiadczenie o odpowiedzialnoSci karnej.

Odwiadczam, ze jestenr Swiadomyi-a odpowiedzialno6ci za podanie rrieprawdziwych danych,
w tym odpowiedzialno6c i karnej na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnegol.

r,tn2lS5lUstaslzdnia6czeNcalggTrKodeksKamy(t.j.Dz.U.22020r.poz568aezm)manastepu.iqcebrzmienie

,.Klo, sliladajqc zeznanie majqce slu:ryc za doNod w postlponBniu sadowlm lub $i,nnym postepo\}"nru pro\adzonym na podsta\re uslaw)
zeznajcnicparvdclubzatajaprawd9.pcllegakaacpozbaruenrawolnosciod6miesiFc-vdolal8'



Bialystok. dnia

*niepolnebne skreilii

Klauzula informaclj na

Zgodnie zart. l3 ust. I iust.2 (infbrmacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby.
kt6rej dane dotycz4) rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679

z dnia?7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeplyruuu takich danych oraz uchylenia dyrektyty 95l46lWE
(o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) informujg, i2:

administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osoborv-u..ch rvynikajqcych z przepis6rv

prawa jest

z siedzibq przy ul. ................

inspektorem ochrony danych w

lcst .

kod poczlou]

/naz\\a placo\\&'/

adres e-mail do korespondencji:
/imie i na \isko/

Pani/Pana dane osobowe oraz PanilPana dziecka przetrvarzane bgdq w celu przeprowadzenia
badarfr temperatury ciala, kt6re odbgd4 sig na terenie placriwki (podstawa ptawna: orl. 6
u.\t. I pkt c og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest

niezbgdne do wypelnienia obowi4zku prawnego ci424cego na administratorze oraz ort.9 u-tt. 2

Trkt i og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbgdne ze

wzglgd6w zwi4zanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich
jak ochrona przed powa2nyrni transgran icznym i zagroieniami zdrowotnymi lub zapewnienie

wysokich standard6w jako6ci i bezpieczeristwa opieki zdrowotnej oraz produkt6w leczniczych
lub wyrob6w medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa paristwa czlonkowskiego,
kt6re przewidujq odpowiednie, konkretne Srodki ochrony praw i wolnodci os6b. kt6rych dane

dotycz4. w szczeg6lnodci tajemnica zawodowq - przepisy wydane na podstawie

ustawy o szczeg6lnych rozwiqzaniach zu,iqzanych z zapobieganiem. przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19. innych chor6b zakaLnych oraz rwwolanych nimi sltuacj i

kryzysowych i stosowne w),tyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego)
kategorie odno5nych danych osobowych czlonk6w rodzinl-: imig i nazwisko. numer telefonu.

informacje o stanie zdrowia (szcze96lna kategoria danych osobowych)
odbiorc4 Pani/Pana danych osobowych oraz Pani,/Pana dziecka bqd4 podmioty publiczne'
organy pafistwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka bgdq przechowywane przez okres niezbgdny

do realizacji cel6w oraz przez okres wynikaj4cy z przepisr5w archiwalnych okre6lonych
na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tre(ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

usunigcia. ograniczenia przetwarzania. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody

w dowolnym momencie bez rvplyuu na zgodno3i z prawem przetwarzania. kt6rego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnigciem
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gd1' uzna Pani/Pan. iL przetw-arzanie

danlch osobowych dotycz4cych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisl' og6lnego

rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podanie przez Pani4/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym.
a ich niepodanie mo2e skutkowai pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. wyra2ona



przez Paniq /Pana zgoda na pomiar temperatury plzez Administratora jest dobroq'olna'
lecz niezbgdna do realizacji badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorow i

mo2e wplynqd na decyzjg w sprawie ustalenia pierwszeistwa dziecka objgcia opiek4
oraz uniemo2liwi wykonanie badari

(




