OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO NA PÓŁKOLONIE
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU

1. Zapoznałam/łem i akceptuję wytyczne oraz procedury dotyczące warunków udziału i
zasad obowiązujących podczas półkolonii w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w
Mielniku w okresie pandemii COVID-19. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Informuję, iż obecnie nikt z mojej rodziny nie jest objęty nadzorem
epidemiologicznym, nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nie
przebywa na kwarantannie, nie ma objawów infekcji typu: kaszel, katar, gorączka,
wysypka, ból mięśni, ból gardła.
3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich
domowników wirusem COVID-19 podczas pobytu w placówce.
4. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę
wszystkie pozostałe dzieci wraz z opiekunami i pracownikami Zespołu Szkół
im. Unii Mielnickiej w Mielniku, jak również ich rodziny.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich
zmianach dotyczących sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w
najbliższym otoczeniu dziecka.

Prawdziwość powyższych informacji poświadczam własnoręcznym podpisem.
…………………….………………
(miejscowość, data)

tel. kontaktowy ………………………….

……….…..…………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję się, że:
1.
Administratorem Pani/Pana/wychowanka danych osobowych jest Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku z
siedzibą w Mielniku przy ul. Brzeskiej 132, tel: 85 657 70 25, mail: zs.mielnik.com.pl/przedszkole/
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel. nr.0256311400 lub adresem
email (adres email): iod-sk@tbsiedlce.pl
3.
Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia
2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4.
Pana/Pani/ wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Białymstoku.
5.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
oświatowego j/w.

