
__________________________________                               Wola Wiśniowa, dn. ………………20…. 

imię i nazwisko podopiecznego 

                                                                                                          

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KUBUŚ PUCHATEK” W WOLI WIŚNIOWEJ 

 

1. Aktualizacja danych osobowych: 

Imię i nazwisko matki – 

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

Imię i nazwisko ojca – 

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

Adres zamieszkania – 

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

 

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

Numer telefonu matki - …………………………………………. 

                              ojca - ………………………………………….. 

2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu z informacją o godzinach pracy przedszkola. 

     Zostałem poinformowany, iż przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 -16.00 

3. Zapoznałam/em się z i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

    obowiązujące w przedszkolu, zasady postępowania dla rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci uczęszczających do  Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej oraz   

nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

4. Zgoda na pomiar temperatury dziecka w przedszkolu: 

   Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury u mojego dziecka i u mnie przy 

   przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

5. Oświadczenie świadomości o czynnikach ryzyka COVID-19: 

Jestem świadomy zagrożeń wynikających z COVID-19 u dziecka, oraz ponoszę pełną 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia do 

przedszkola. Podczas przebywania w przedszkolu pomimo zastosowania środków 

ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem COVID-19 lub innym drobnoustrojem 

przenoszonym doga kropelkową. Rodzic/opiekun prawny rozumie oraz w pełni akceptuje 



powyższe ryzyko zakażenia. 

6. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka 

do Przedszkola „Kubuś Puchatek”, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

7. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

   objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

8. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym do 

   nieprzyprowadzania dziecka do placówki, jeżeli: 

• występują u niego objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszności, ogólne 

   zmęczenie, 

• przynajmniej jeden z członków wspólnego gospodarstwa domowego przebywa na 

  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z 

zewnątrz. 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami nie wchodzę na teren przedszkola. 

Dziecko odbiera ode mnie pracownik placówki ze „Strefy zero”, czyli z przedsionka 

przedszkola. 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, 

odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia 

do izolacji. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora 

przedszkola. 

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora przedszkola w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców. 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

 

 ……………………………………… 

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób odwiedzających placówkę jest Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej 

zwane dalej Administratorem lub Placówką 

2) adres: Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” Wola Wiśniowa 95, 29-100 Włoszczowa 

3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób odwiedzających placówkę, w tym dzieci oraz 

zatrudnionych w placówce jest art. 9 ust. 2 lit. i) 

- „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”. 

4) W związku z pandemią wirusa COVID-19 Administrator może podejmować działania profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny w placówce oraz ochrony zdrowia i życia osób, związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych: 

- pomiarem temperatury ciała 

- przetwarzaniem danych w zakresie bycia nosicielem wirusa COVID-19 lub chorowania na COVID-19, otrzymanych od służb sanitarnych lub  

kryzysowych. 

5) Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność podejmowania przez    Administratora działań profilaktycznych lub 

zaradczych. 

6) Administrator danych będzie udostępniać dane Państwa osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać 

będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia 

przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. 

Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy 

niszczące dokumenty. 

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w rozumieniu art. 22 RODO. 

9) Administrator będzie przetwarzał dane o pomiarach temperatury, które mogą świadczyć o nosicielstwie wirusa SARS-CoV-2, przez okres, 

przez który mogą zwracać się o nie służby sanitarne lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii. 

10) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i 

otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; 

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania 

ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą 

przesłanki z art. 20 RODO 

11) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 


