Błażowa , dnia ………………………………….
…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

…………………………………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY
My/Ja* niżej podpisany/a*……………………………………………………….…………..………… oświadczam, że jestem
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody *
na pomiar temperatury ciała mojego syna/ córki* …………………………………………………………………….……….
(imię i nazwisko dziecka)

przez pracownika Zespołu Szkół w Błażowej.
*Niepotrzebne skreślić

...……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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 L119, s. 1, ze zm.)
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól Plac im. Ks. Adolfa Kowala 36-030 Błażowa
reprezentowane przez Dyrektora.
2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane Pani/Pana dziecka wyłącznie w przypadkach
wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, w celu dokonania pomiaru temperatury ciała.
3. Podstawą przetwarzania danych Pani/Pana dziecka stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie
danych osobowych), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z
dnia30 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) wskazującymi na uzasadnioną potrzebę monitorowania stanu zdrowia
dzieci.
4. Dane Pani/Pana dziecka mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do
dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarnoepidemiologicznej, podmiotom medycznym, policji ).
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udokumentowania dokonanych
ustaleń dotyczących stanu zdrowia dziecka, a następnie zostaną trwale usunięte.
6. 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.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie oceny stanu
zdrowia dziecka oraz podjęci stosownych działań przeciwepidemicznych wskazanych w wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego.

