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 Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych 

  
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy  Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w 

Warszawie  od  1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia 
epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie dotyczącym postępowania rodziców. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przez  pracowników 
przedszkola. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola. 
 
 

 Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34.  
 Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dbfobielany.waw.pl  

 Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  
 przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób  
 przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna  
 podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że  
 Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i  
             organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.  

  
 Data ……………………………                    Podpis matki/opiekunki prawnej………………………………. 
                                 

                                                                     Podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………….. 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy  
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie  od  1 września 2020 r. 

 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 
w czasie zagrożenia epidemicznego  
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 Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych 
  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy  Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w 
Warszawie  od  1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia 
epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie dotyczącym postępowania rodziców. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przez  pracowników 
przedszkola. 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola. 
 

 Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34. 
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dbfobielany.waw.pl  

 Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   
 przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób  
 przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna  
 podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że  
 Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i  
 organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.  

  
 Data ……………………………                    Podpis matki/opiekunki prawnej………………………………. 
 

                                               Podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………….. 

 
 
 

Załącznik nr 2 do Procedury organizacji pracy  
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie  od  1 września 2021r. 

 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 
w czasie zagrożenia epidemicznego  

 
 
 


