Załącznik nr 2
do Procedury bezpieczeństwa w związku
z epidemią COVID-19
..........................................................
Imię i nazwisko dziecka

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
1. Potwierdzam zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 430 w związku z epidemią COVID – 19 wraz z załącznikami *

2. Wyrażam zgodę na kilkakrotny w ciągu dnia pomiar temperatury mojemu dziecku oraz związane z tym
przetwarzanie wyniku dokonanego pomiaru temperatury ciała *
3. Zobowiązuję się do regularnej, dokładnej dezynfekcji zabawek/przedmiotów przynoszonych przez moje dziecko
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 (dotyczy dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego ) *

*proszę zaznaczyć x, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę

W celu szybkiego kontaktu przekazuję aktualne numery telefonów:
.............................................................................................................
..............................................................................................................

……………………

1....................................................

Data

2....................................................
Podpis obojga rodziców/
opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA KTO JEST
ADMINISTRATOREM DANYCH?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 (ul. Ceramiczna 9a 03-126 Warszawa. Kontakt z Administratorem: p430@edu.um.warszawa.pl.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z
przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Administrator w związku z pandemią wirusa COVID-19 podejmuje następujące działania profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w placówce oraz ochrony zdrowia i życia osób odwiedzających placówkę oraz zatrudnionych
w placówce, związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych:

• pomiar temperatury ciała podopiecznych placówki (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
• zbieranie informacji na temat potencjalnych objawów COVID-19, kontaktu z osobą chorą na COVID19 (podstawa prawna – art.
6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes Administratora”. Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla
podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w
rozumieniu art. 22 RODO.
JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które
na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych
i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda
obowiązywała.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej
będzie to odpowiednio:

• okres, przez który mogą zwracać się o nie do Administratora służby sanitarne lub kryzysowe, tj.
maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii,
• czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• czas do momentu ewentualnego wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym
przez Administratora – innym podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem
w zakresie realizacji celu wskazanego w niniejszym dokumencie.
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD):.
inspektor@dbfo.waw.pl

