
 

 

Załącznik nr 2 

do Procedury Bezpieczeństwa w 

Przedszkolu nr 234 w Warszawie 

w okresie pandemii COVID-19  

 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany rodzic dziecka/opiekun prawny 
 
…………………………………………………………………………….. 
 (nazwisko i imię dziecka) 
 

oświadczam, że: 

Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola 

nr 234  w Warszawie w okresie pandemii covid-19". 

Zapoznałem/łam osoby upoważnione do odbioru dziecka z treścią „Procedury 

bezpieczeństwa na terenie przedszkola nr 234  w Warszawie w okresie pandemii 

covid-19". 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej „Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola nr 234 w Warszawie w okresie pandemii Covid-19" 

związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do 

przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka 

z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości   i 

akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 

zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po 

ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku .

 

 Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola                       

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

 

 

……………………………………                        ………………………… 

         (data i podpis matki)                     (data i podpis ojca) 



           

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy 

Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 

Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 234 dane adresowe: ul. Ożarowska 59, 

 01 - 416 Warszawa 

2. W Przedszkolu nr 234 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:  

o email: iod@dbfo-wola.waw.pl;  

o lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Ożarowska 59: 01 - 416 Warszawa.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  

o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),  

o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy 

lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.  

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:  

o organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

7. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 234 w Warszawie 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 234 w Warszawie. 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa.  

 

 


