…………………………………………….
Nazwisko i imię matki, opiekunki dziecka

…….……………………….…………
(data i miejsce)

…………………………………………….
Nazwisko i imię ojca, opiekuna dziecka

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA U DZIECKA
w roku szkolnym 2020/2021
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………
W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV 2, wyrażamy zgodę na dokonanie
pomiaru temperatury ciała u naszego dziecka termometrem bezdotykowym przed wejściem
dziecka do przedszkola, a także jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych.
……………….………..…………………
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

…………….……...……………………..
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. zwanego w treści RODO, Przedszkole u Cioci
Mariolki informuje:
1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych jest Mariola Bodora prowadząca
niepubliczne przedszkole pod nazwą: Przedszkole u Cioci Mariolki Mariola Bodora w Koszęcinie przy
ul. Leśnej 2,
2.
Z
Administratorem
można
skontaktować
się
za
pomocą
korespondencji
e-mail:
przedszkole@uciocimariolki.pl.
3. Dane osobowe dzieci przetwarza się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e)
rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019 poz.1781 z późn. zm.) w zw. 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 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres pobytu
dziecka w przedszkolu, a następnie trwale niszczone.
5. Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym i wewnętrznym związanym z prowadzeniem
Przedszkola w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym m.in.
kuratorium oświaty, urząd gminy (art. 6 RODO),
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

