
………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka  
 
……………………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, nr telefonu  
 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II 
42-500 Będzin 
ul. Orla 4 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 

 
1. Oświadczam, że według mojej wiedzy:  

 moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników nie jest osobą zakażoną COVID-19 (obecnie 
nie występują u  mojego dziecka ani domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni objawy infekcji, m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 

 moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników  nie przebywa na kwarantannie ani nie 
pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym, 

 w ostatnich 14 dniach moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników nie miał kontaktu z 
osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod 
nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II. 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem mojego dziecka w organizowanej przez Szkołę 
Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II wycieczce/ zajęciach/ konkursie/ uroczystości w dniach 
……………………..….. 

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wycieczki/ zajęć/ konkursu/ 
uroczystości lub okresie bezpośrednio po pojawiły się zmiany w stanie zdrowia dziecka lub 
pozostałych domowników, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.  

 
         …………………………………………………….   
 ……………………………………………………. 
             Data i  podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna    Data i  podpis ojca dziecka/ prawnego 
opiekuna 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) 
informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Orla 4, 42-500 

Będzin, tel. 32 267 47 61, e-mail: sp8@sp8bedzin.pl, (dalej: Administrator). 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przesyłając zapytania 

na adres Administratora lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 
3. Pani/Pana i dziecka dane  zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia 

prawidłowej pracy placówki oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dziecka w związku z wprowadzonym w 
Kraju stanem epidemii. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym)  oraz  art. 9 ust. 2 lit. i  RODO (przetwarzanie jest niezbędne 



ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego),  w związku z Ustawą 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, 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom  uprawnionym do dostępu do informacji 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom 
medycznym, policji). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowej organizacji 
pracy placówki w stanie zagrożenia epidemicznego oraz wdrożonych środków bezpieczeństwa  w związku z 
ogłoszonym stanem epidemii. Po tym czasie Pani / Pana i dziecka dane zostaną trwale usunięte. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania 
ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres 
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 
nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego 
na  profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale bez ich podania nie będzie możliwe skuteczne wdrożenie 
stosownych działań przeciwepidemicznych, co może utrudnić a nawet uniemożliwić właściwą ochronę  przed 
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.  

 

 


