
 

 

 

Istotne dane o zdrowiu dziecka 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………………………………… 

Imię i nazwisko Rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………… 

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………………………………… 

 

Szanowni Państwo 
Powrót dzieci do przedszkola obciążony jest ryzykiem narażenia na kontakt z czynnikami 

wywołującymi COVID-19, zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych 

domowników. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci 

i personelu przedszkola. 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz mając na uwadze 

rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej, prosimy o przekazanie uznanych przez Państwa za istotne danych o stanie zdrowia 

dziecka. 

Szczególnie istotne dane o stanie zdrowia dziecka mogą dotyczyć informacji takich jak: 

 

1. czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji¹ lub czy dziecko w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni miało kontakt z osobą, która ma objawy infekcji¹? 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. czy dziecko jest objęte obecnie kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym lub miało 

kontakt z osobą, która jest obecnie objęta kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym 

(rodzice, domownicy, inne osoby)? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
 

3. czy dziecko w ciągu ostatnich dwóch tygodni miało kontakt z osobą zakażoną wirusem 

Covid-19 (rodzice, domownicy, inne osoby)? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

4. czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko przebywało za granicą lub miało kontakt              

z osobą, która przebywała zagranicą (rodzice, domownicy, inne osoby)? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

_________________________ 

 

¹Jako objawy infekcji rozumie się np.: podwyższona temperatura ciała - gorączka, katar, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 

 

 

……………………………………………..……….. 

data i podpis  rodzica /opiekuna prawnego 

 



 

 

 

 

 
 

²Rozporządzenie 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. 

 

 

 

………………………………………………………..                      ……………………………………………………… 

(data)                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19 
Kto przetwarza dane osobowe  

Państwa i Państwa dziecka? 
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Szadku, 

reprezentowane przez Dyrektora  

ul. Widawska 7 

tel. 43 8215148 e-mail: p@przedszkoleszadek.eu 
Z kim mogą się Państwo 

skontaktować? 
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z 

inspektorem ochrony danych:  

→ e-mail:  iod@ugimszadek.pl 

→ pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  

Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących innej działalności przedszkola 
W jakim celu chcemy uzyskać 

dane osobowe? 
Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu zagwarantowania dziecku 

bezpieczeństwa. 
Jaka jest podstawa prawna 

przetwarzania danych? 
Przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dziecka:  

→ na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO²), gdy 

przetwarzamy dane dotyczące temperatury u dziecka.  

→ gdy wykonujemy zadania realizowane w interesie publicznym [art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO² w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo 

oświatowe]. Ma to miejsce wtedy, gdy przekazujecie nam Państwo uznane za istotne 

informacje o stanie zdrowia Państwa dziecka.  

→ gdy przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z ochroną żywot-

nych  interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej [art. 6 ust. 1 lit. d) 

RODO²] oraz ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego [art. 9 

ust. 2 lit. i) RODO²], co ma miejsce, gdy przetwarzamy inne dane dotyczące stanu zdro-

wia z uwagi na epidemię COVID-19.  

Jakie mają Państwo prawa? Mają Państwo następujące prawa:  

→ prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

→ prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

→ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

→ prawo do przenoszenia danych osobowych; 

→ prawo do usunięcia danych osobowych; 

→ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

→ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

Komu przekazujemy dane 

osobowe Państwa i Państwa 

dziecka? 

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w 

tym służbom Głównego Inspektora Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym. 
Jaki będzie czas przetwarzania 

danych? 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania w Polsce 

stanu epidemii COVID-19 lub gdy ma to zastosowanie - przez okresy wynikające z 

przepisów prawa, które nakazują przechowywanie danych przez określony czas.  

Niezależnie od ww. okresu, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych dotyczących temperatury ciała dziecka, co spowoduje, 

że przestaniemy przetwarzać te dane. 
Czy muszą Państwo podać dane 

osobowe? 
Podanie danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest:  

→ obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,  

→ dobrowolne – w pozostałych przypadkach.  

Czy jakieś decyzje zapadają 

automatycznie? 
W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie 

oraz nie są budowane żadne profile 
Czy dane będą przekazane poza 

Polskę? 
Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

mailto:iod@ugimszadek.pl

