Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 021-11/20

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach
indywidualnych / grupowych
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………
Deklaruję chęć uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych /grupowych (niepotrzebne skreślić)
z następujących przedmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad organizacji i przebiegu tych konsultacji oraz, że
zachowam zasady bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące w szkole.
Podpis ucznia ……………………………….
………………………………………………
podpis rodzica /prawnego opiekuna

W związku z czym oświadczam, że zobowiązuję się:
Do posłania dziecka w pełni zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną (katar, kaszel, gorączka),
Do przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z epidemią COVID-19
Oświadczam że :
Ani ja/my ani nikt inny z mojej rodziny nie przebywa w obecnej chwili na kwarantannie lub
w izolacji.
Dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekcyjne.
Zapoznałem/łam się z zasadami i procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 4
w Słopnicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z epidemią COVID-19
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do o Szkoły
Podstawowej nr 4 w Słopnicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem
bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie
monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia.
W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słopnicach oraz Organu Prowadzącego, będąc
całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia placówki, gdy ktoś z mojej rodziny zostanie
objęty kwarantanną, izolacją lub hospitalizacją, w związku z epidemia COVID-19.

….........…………………........................
podpis rodzica , prawnego opiekuna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Słopnicach, 34-615 Słopnice 363.
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: iod@slopnice.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań
prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
4. Dane te są przetwarzane na podstawie zgody (Art. 6, ust. 1, pkt a RODO). Zgoda ta jest
dobrowolna, jednak jej niewyrażenie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia dziecka
w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w okresie zagrożenia koronawirusem.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego a w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz mogą być
przekazywane kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim są zbierane.
Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu
epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku
konieczności ich dalszego przechowywania, będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

……………………….

…………………………………..

Miejscowość, data

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

