Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………….……………….
Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów prawnych:

…………………………………………..................
Numery telefonu do kontaktu:

……………………………..…………………........
Szanowni Państwo
Powrót dzieci do przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19,
zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu przedszkola prosimy o
odpowiedzi na poniższe pytania.
ANKIETA
(proszę otoczyć pętlą prawidłową odpowiedź)
1.

2.
3.

4.

Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników za granicą?
Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników jest objęty obecnie kwarantanną/ nadzorem
epidemiologicznym?
Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji *?
Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u
kogoś z domowników objawy infekcji*?

obecnie
w ciągu ostatnich
2 tygodni

5.

Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni z
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

………………………………………..………..
(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

*Jako objawy infekcji rozumie się np.: gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku
czy węchu i inne nietypowe.

OŚWIADCZENIA
Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu
Publicznym nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi w czasie epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19
oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażamy zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury naszego dziecka w przedszkolu.
………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Zobowiązujemy się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego
jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu.
………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Jesteśmy świadomi pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posyłanie dziecka do Przedszkola Publicznego nr
1 im. Dobrego Serca w Czeladzi w aktualnej sytuacji epidemicznej i w razie zachorowania nie będziemy
wnosić roszczeń wobec przedszkola.
………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami a zwłaszcza chorobą Covid-19.
………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca ;41-250 Czeladź ,ul.
prof. H. Czeczotta 4 (dalej zwane Administratorem)
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na
adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl
3. Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej organizacji pracy
przedszkola oraz zagwarantowania bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i ochrony jego zdrowia w
związku z wprowadzonym w Kraju stanem epidemii, przy jednoczesnym zastosowaniu wytycznych
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych),
5. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do
informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom
medycznym, policji )
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania wprowadzonych w przedszkolu procedur
bezpieczeństwa w związku z wprowadzonym w Kraju stanem epidemii, oraz konieczności zagwarantowania
dziecku bezpiecznego pobytu w przedszkolu. Po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie
będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wdrożenie stosownych
działań przeciwepidemicznych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a tym samym
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wdrożenie stosownych
działań przeciwepidemicznych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a tym samym
zagwarantowanie Państwa dziecku, oraz innym dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu, czego
konsekwencją może być odmowa przyjęcia Państwa dziecka do przedszkola w okresie obowiązywania stanu
epidemii.
1.

………………………………………..………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

……………………., dn. …………..
…………........………………………………………….
(imię i nazwisko Rodziców/ Opiekunów)

ZGODA NA WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CELU RATOWANIA ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę dla placówki: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca, ul. Profesora Henryka Czeczotta 4, 41250 Czeladź na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia mojego dziecka.
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, wiek)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )

podczas zajęć, konkursów i uroczystości, których organizorem jest: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca, ul. Profesora
Henryka Czeczotta 4, 41-250 Czeladź oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć:
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola
[ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
[ ] TAK
[ ] NIE - na stronie internetowej organizatora
[

] TAK

[

] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage organizatora)

[

] TAK

[

] NIE – w kronice szkolnej organizatora

[

] TAK

[

] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach organizatora

[ ] TAK
[ ] NIE – w folderach wydanych przez organizatora
prowadzonych przez organizatora Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca, ul. Profesora. Henryka Czeczotta 4, 41-250
Czeladź w celu informacji i promocji organizatora Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca, ul. Profesora. Henryka Czeczotta
4, 41-250 Czeladź.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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 (zwanej dalej RODO) Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca, ul. Profesora Henryka Czeczotta 4, 41250 Czeladź informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi zwanym dalej
Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail:
iodo@marwikpoland.pl.
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca,
ul. Profesora Henryka Czeczotta 4, 41-250 Czeladź i będą udostępniane zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do wyżej wymienionych
serwisów, portali, kronik, tablic ściennych i folderów zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą;
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu
przechowywania tych danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostaną zebrane.
.........................................................……………………………………………….
(data i czytelny podpis Rodziców lub Opiekunów)

