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Załącznik numer 10 do Procedury funkcjonowania placówki w okresie epidemii COVID – 19 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała jeśli zaistnieje taka konieczność,                           

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

 

…………………………………………………………… 

                      Imię i nazwisko dziecka  

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)               

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 (Dz. Urz. UE L 

119/1, z 4.5.2016, wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych 

osobowych mojego dziecka - dane mogące świadczyć o zdrowiu dziecka pozyskane                     

w wyniku pomiaru temperatury ciała.  

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej prowadzonej                      

z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego związany z chorobą COVID-19                      

i wywołującym ją koronawirusem SARS-CoV na podstawie wydanych zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz przepisów 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.2020.374).   

Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do: 

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych 

zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Dyrektor Szkoły/Przedszkola. Został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl  

Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do: dostępu do treści swoich danych, na podstawie 

art. 15 RODO, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 

RODO, żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, do przenoszenia danych, na 

podstawie art. 20 RODO, przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 

Rozporządzenia RODO, ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. Dane po 

ustaniu celu dla którego zostały zebrane zostaną usunięte. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej Administratora danych. 

    

……………………………………………………… 

                                                                             Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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