
Zobowiązania rodziców (opiekunów) 
 

 Przyjmujemy/ę do wiadomości i zobowiązujemy/ę się do przestrzegania 

   ZASAD DLA RODZICÓW, które dotyczą uczęszczania dziecka do Przedszkola 

   Samorządowego nr 4 w Wieliczce 

 

 Oświadczamy/am, że jesteśmy/em świadomi/a/my zagrożeń i czynników ryzyka zarówno  

   u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i innych domowników oraz ciążącej na nas/na mnie    

   odpowiedzialności  

 

 Oświadczamy/am, że przyjmujemy/ję do wiadomości PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

    na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem u dziecka,  

    u pracownika oraz u rodzica/innego członka rodziny dziecka. 

 

 Oświadczamy/am, iż wg mojej wiedzy dziecko nie ma (nie miało) kontaktu z osobą chorą 

   na COVID-19, przebywającą na kwarantannie, ani też znajdującą się pod nadzorem 

   epidemiologicznym. 

 

 Wyrażamy/am zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przedszkolu po śniadaniu i jeśli taka  

   będzie konieczność – w przypadku zaistnienia niepokojących  objawów chorobowych. 

 

 Pozostajemy w gotowości do odbioru informacji pod wskazanym w tym celu numerem 

   telefonu i do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola w razie takiej potrzeby 

 

      …………………………………………………… …………………………………… 
        numer telefonu do natychmiastowego kontaktu imię  i nazwisko odbiorcy wiadomoś ci 

     

 …………………………………………………… …………………………………… 
numer telefonu do natychmiastowego kontaktu imię  i nazwisko odbiorcy wiadomoś ci 

 

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

adres email do kontaktu 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii 
– pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego 

nr 4 w Wieliczce. Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed 

rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO* w związku 

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 59 ze zmianami). 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z ich 

szczególną sytuacją. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

dostępna jest w siedzibie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce oraz na stronie 

internetowej www.ps4wieliczka.eu  

Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka 

w przedszkolu. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu jest Pan Tomasz 

Więckowski  
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). 

 

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

 

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

data i podpisy rodziców (opiekunów prawnych) 


