
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn 
........................................................................................................................................................ 
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych                                        
( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii). 
       ………………………………….. 
 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 
dobrowolne posłanie dziecka do ……………………,  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie 
mojego dziecka i naszych rodzin tj: 
- mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19 
- w  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i 
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 
- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 
placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 
placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 
izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie 
powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 
- zozstałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 
pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 
*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.                                       
                                                                                                     
…………………………………… 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie 
związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i 
wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości  i 
akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie  ono  w 
danym dniu przyjęte do placówki ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich 
objawów chorobowych min. 4 dni. 
        …………………………………… 
 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o 
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 
otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 
19.  
        …………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 
   
        …………………………………… 
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KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

w związku z Covid – 19 
 

Imię i Nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy 
 

Godzina poinformowania rodziców  

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

 
Pomiary temperatury: 
Godzina Wysokość Temperatury 
  
  
  
  
  
 
Inne zaobserwowane objawy: 
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

................................................................... 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :     ................................ 
 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym 
z dniem ..................... w ………………….…………. w ……………………, informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do: 
- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka  
- pozostawienia dziecka przez .................. w domu 
- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły 
- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 
placówki 
 

................................................................................ 
(data i podpis rodzica) 
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W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych 
Państwa podopiecznych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych oraz danych 
podopiecznych jest …………. 

2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz danych dotyczących podopiecznych, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora 
Inspektorem Ochrony Danych -  Inspektor Ochrony Danych ( IODO ): Agata 
Janiszewska-Skowron, e-mail:…………………………   

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane 
podopiecznego w związku z epidemią COVID na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a), i) RODO 
w związku z z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
374) – tzw. specustawy. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznych przetwarzane są w celu/celach:  
o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
o ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej; 
o związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; 
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe i dane podopiecznych 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i 
celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których powyżej 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznych mogą być:  
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

na podstawie art.15 RODO; 
o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art.16 RODO; 
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art.17 RODO (tzw. 

prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
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 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 

o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 
– w przypadku, gdy:  
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

o prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 – w przypadku gdy łącznie 
spełnione są następujące przesłanki:  
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 

dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 – w przypadku 
gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje 
i nie będzie prowadzone profilowanie. 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 
danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).      

……………………………………. 
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