
Załącznik nr 1 

Deklaracja rodziców 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 

poz. 1) 

 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć): 

 Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-
19 obowiązującej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 
i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ 
uczęszczania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka  
ze szkoły (max.30 min) 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. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w 

szkole. 
 Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim 
najbliższym otoczeniu. 

 Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  

COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 

kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 
 Moje dziecko nie jest/ jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

 Zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym, który widnieje na odwrocie 

deklaracji. 

 
 

 

 
………………………………………………………………………………..……………. 

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 



Klauzula informacyjna dla rodziców oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim w przypadku 

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 
 

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Państwa danych oraz danych dziecka  jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim, ul Zblewska 
18, 83-200 Starogard Gdański, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich ustawowych obowiązków. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się : 
 a) telefonicznie: 537 005 680, 
 b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 
 c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi  związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się  COVID-19. Podstawą przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest: 
1) art.  6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust 2 lit. i  z uwagi na niezbędność przetwarzania  Państwa danych osobowych ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi, wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceń i wytycznych wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

2) art. 9 ust 2 lit. a w związku z wyrażoną przez Państwo wyraźną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w przypadku 

pomiaru temperatury ciała. 
 

IV. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania tych danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

V. Okres przechowywania danych 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku szkolnego 
W celach archiwizacyjnych dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z 

obowiązującym w Szkole  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, dane przechowywane są do momentu wycofania tej zgody lub ustania potrzeb 
Administratora w zakresie wykorzystania tych danych. 

VI. Przysługujące prawa 

Przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do swoich oraz dziecka danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
4) do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest zgoda wyrażona na podstawie 
przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano przed jej wycofaniem. 

VII. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2. 

VIII. Wymóg podania danych 

Podanie danych jest niezbędne. Niepodanie danych, może skutkować brakiem możliwości realizacji obowiązków nałożonych na 
Administratora wobec Państwa oraz dziecka. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dotyczące Państwa oraz dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym 

profilowaniu. 
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