Załącznik nr 3
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
na terenie przedszkola w czasie trwania
epidemii COVID-19

Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaworznie
OŚWIADCZENIE AKTUALIZACYJNE
Imię i nazwisko dziecka
1. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanna)? właściwe zaznaczyć X

TAK

NIE

Gorączka

TAK

NIE

Kaszel

TAK

NIE

Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza

TAK

NIE

Inne nietypowe objawy chorobowe

TAK

NIE

2. Czy występują u dziecka objawy? właściwe zaznaczyć X

INFORMACJA:
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych
z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś
z domowników jest chory - również na odpowiedzialność karną.
Jaworzno, dnia. …………………………..
………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Klazula informacyjna dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę
o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Na podstawie 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), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie, z siedzibą
w Jaworznie przy ul. Koszarowej 20. Administrującym danymi osobowymi w imieniu Przedszkola Miejskiego nr 3 jest Dyrektor;
2. W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Jaworznie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
musialmarta@ochronadanych.jaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit.g,i RODO w związku z ustawą 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;
5. Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego
powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony
w odrębnych przepisach;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator
tych danych nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

