Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość
Deklaracja uczęszczania dziecka do SAMORZĄDOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I
OPIEKUŃCZYCH W GMINIE BRZEG DOLNY w okresie pandemii COVID-19
I Deklaruję przyprowadzenie ..........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
do klubiku/przedszkola/szkoły*……………………………………………………………………………………
(nazwa placówki)

działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia
........................................................................................
adres zamieszkania dziecka …………………….…………….……………………………………………. .

Dane rodziców/opiekunów dziecka

1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
...........................................................................................................

2. Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka dziecka: tel. .......................................................
Ojciec dziecka: tel. …………………………………………………..

Brzeg Dolny, dnia ......................

……………………………….

…………………………………..

podpis matki/opiekunki

podpis ojca/opiekuna

II Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie
Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w klubie dziecięcym/przedszkolu/szkole* nie korzystam z
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczym itp. oraz
nie przebywam na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie.

III Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
IV. Oświadczenie o czynnikach ryzyka w klubie dziecięcym/ przedszkolu/szkole*
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę publicznego klubu dziecięcego/przedszkola/szkoły
działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma* istnienia czynników
ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
V Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z klubu dziecięcego/przedszkola/szkoły
1. Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z
przedszkola/klubu/szkoły we wskazanych godzinach. *
2. Oświadczam, że dziecko z placówki będzie odbierała osoba wcześniej do tego upoważniona.*
…..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej
VI Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
VII Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka codziennie.
VIII Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
* - proszę podkreślić właściwą opcję
Brzeg Dolny, dnia ......................

....................................
podpis matki

…………………………
podpis ojca

Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma
następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy
Wilczej 4 , tel. 713195 183, e-mail: biuro@zsp1.brzegdolny.pl,
 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej
opieki,
 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody,
 wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
 dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione
prawa lub naruszało RODO,
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

