
OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
 
 
 

Książnice, dnia …………….…………..  
 
 
……………………………..  
Imię i nazwisko dziecka  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam z „Procedurami 
zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Książnicach w związku z wystąpieniem COVID-
19”. 

           Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole procedur związanych z reżimem 
sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania lub posyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego 
dziecka oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych 
w czasie pobytu w szkole. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u 
mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po 
ustaniu wszelkich objawów chorobowych.  

Oświadczam, że w przypadku kontaktu kogokolwiek z rodziny z osobą zakażoną lub podejrzaną                  
o zakażenie wirusem Covid-19  niezwłocznie powiadomię o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrekcję) 
poprzez kontakt telefoniczny. 

 
Jestem świadomy/ świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnegow Książnicach, pomimo stosowanych procedur i środków ochronnych, może dojść do 
zakażenia koronawirusem. Rozumiem i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19, a także 
przeniesienia zakażenia na inne osoby, w  tym członków rodziny.  

 
 

…………………………………….  
podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ZGODA 
 

Wyrażam zgodę napomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie infekcji. 
 

 
………….………..…………………  

podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 

 
 
 
 
 



 
OŚWIADCZENIE  

 
Zaopatrzę moje dziecko w maseczkę - ewentualnie przyłbicę.  
(Uczeń będzie miał obowiązek zakrywania usti nosa w czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych - 
szatnie, korytarze, toalety). 
 

 
………….………..…………………  

podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 

  
 

 
 

 
Ewentualne uwagi rodzica dotyczące alergii oraz chorób przewlekłych, występujących u dziecka wraz                     
z podaniem objawów: 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SI Ę Z KLAUZUL Ą INFORMACYJN Ą 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną klauzulą informacyjną. 

 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książnicach informuje: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Książnicach z siedzibą w Książnicach 91, 39 -300 Mielec 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.jednostki@ug.mielec.pl 

i nr telefonu: (17) 774 56 65. 
3. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 



– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych,  
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są 
przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane osobowe przetwarzane są do odwołania i nie wymagają konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
9. Podanie niezbędnych danych osobowych jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

KLAUZULA  ZGODY   NA PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Książnicach, Książnice 91, 39 -300 Mielec. 

 

 

………….………..…………………  
podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 


