
Zespół Inspektorów Ochrony Danych – INFO-TRANS Kępno 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w związku z pobytem dziecka w przedszkolu  

w czasie trwania stanu epidemii  

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………………………………................................... 

1. Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka                 

w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu się stanu zdrowia. 

 …………………………………               ………………………………………… 
   data          podpis Rodzica/opiekuna 

2. Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych poniżej 

stanowiących Ankietę kwalifikacyjną pobytu dziecka w przedszkolu  

a) Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Paostwa domowników jest obecnie objęty 

nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną ? )  TAK □    NIE □ 
b) Czy obecnie występują u Pani/Pana dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, 

katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?  TAK □   NIE □ 

c) Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w 

objawy u kogoś z domowników?  TAK □  NIE □ 

3. Ja, niżej podpisana/y  zobowiązuję się do informowania na bieżąco o zmianie sytuacji 

zdrowotnej dziecka lub kogoś z  domowników. 

 

…………………………………………                                                               ………………………………………………… 
    data                                                                              podpis Rodzica/opiekuna 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 z dnia 2016.05.04), 

informujemy, że: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola 

Samorządowego w Hanulinie, z siedzibą w Hanulinie przy ul. Powstaoców Wielkopolskich 1A, 63-600 Kępno.  

1. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie jest Pan Wojciech Urbaoski, 

kontakt z inspektorem poprzez e-mail: iod.wojciech.urbanski@info-trans.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie : 

a) art. 9 ust.2 a RODO – na podstawie udzielonej zgody; 

b) wytycznych przeciwepidemicznych GIS z 25 sierpnia  2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi 

w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                                  

o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337).  

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich.  

4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

5. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodnośd  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz okres archiwizacji. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje mi 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod.wojciech.urbanski@info-trans.pl

