
Załącznik  4b do zarządzenia  Nr 8/2020 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr10 ‘Słoneczna Kraina 

(wypełniają oboje rodzice) 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 

Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany  

w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 r., tj.: 

o jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu   i 

przedsiębiorstw produkcyjnych) 

o jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem 

w domu. 

• właściwe zakreślić 

                                                                                                                           ………………………… 

      …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym przed wejściem do placówki, w razie wystąpienia objawów 

chorobowych i profilaktycznie jeden raz  dziennie w trakcie pobytu dziecka  w przedszkolu. 

 

………………………… 

       …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich                            14 

dni: 

o nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

o nie przebywał w transmisji koronawirusa 

o nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem 

oraz że: 

o u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

• właściwe zakreślić 

Ja niżej podpisany oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora lub nauczyciela grupy o 

zmianie sytuacji określonej w powyższym oświadczeniu 

                                                                                                                           ………………………… 

      …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z: 

1. „Zasadami funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 „Słoneczna Kraina”  w 

Starogardzie Gdańskim”  w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku  z zagrożeniem zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 

2. „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 oraz zobowiązuję się do jej stosowania. 

                                                                                                                           ………………………… 

      …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

 



 

Informujemy, że jesteśmy w pełni świadomi zwiększonego reżimu sanitarnego i wymagań organizacyjnych. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich zaleceń dyrekcji oraz pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych 

…………………………  

   …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

 

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Miejskiego Przedszkola 

Publicznego nr 10 „Słoneczna Kraina”    w Starogardzie Gdańskim   pomimo stosowanych procedur 

bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

koronawirusemSARS-CoV-2. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby 

COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia  płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne 

osoby, w tym członków mojej rodziny. 

                                                                       

                                                                                 ………………………… 

      …………………………  

                                                                                                                           podpisy  rodziców 

 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że Dyrektor lub osoba do tego uprawniona,  w razie wdrażania 

„Procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-

19 -  3 pkt.1 będzie mogła się ze mną skutecznie skontaktować telefonicznie pod numerem: 

 

1. ………………………………………..       …………………………………. 

             Imię i nazwisko                                                         nr telefonu 

 

2. ………………………………………..      ………………………………...... 
          Imię i nazwisko                                                           nr telefonu 

 

 

…………………………  

      …………………………  

                  
                                                                                                                                  podpisy  rodziców 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dla dzieci oraz ich rodziców w przypadku zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że: 
 

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 w Starogardzie Gdańskim, os.60-lecia 8, 83-200 Starogard 
Gdański, tel. 585628572 ,  email   sekretariat@mpp10.starogard.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się : 
 a) telefonicznie: 537 005 680, 
 b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 
 c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Celem przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się  COVID-19. 
Podstawą przetwarzania tych danych jest: 

1) art.  6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust 2 lit. i  z uwagi na niezbędność przetwarzania danych osobowych ze względów związanych 

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi, wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  z zaleceń i wytycznych wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

2) art. 9 ust 2 lit. a w związku z wyrażoną przez Państwo wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych. 

IV. Odbiorcy danych 

Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

V. Okres przechowywania danych 

W celach archiwizacyjnych dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz 
zgodnie z obowiązującą w przedszkolu Instrukcją Kancelaryjną – przez okres 5 lat. 
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, dane przechowywane są do momentu wycofania tej zgody lub ustania 
potrzeb Administratora w zakresie wykorzystania tych danych. 

VI. Przysługujące prawa 

Przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
4) do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Każdej osobie 
której dane dotyczą, przysługuje  prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano 
przed jej wycofaniem. 

VII. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

VIII. Wymóg podania danych 

Podanie danych jest niezbędne. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, może skutkować brakiem możliwości 
udziału w zajęciach organizowanych przez przedszkole. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym 
profilowaniu. 

 

mailto:ido.jednostki@um.starogard.pl

