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ZAŁĄCZNIK nr 1 DO 

PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII  

NA CZAS POBYTU WYCHOWANKÓW  

W INTERNACIE SMS W GŁOGOWIE 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NIEPEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA INTERNATU SMS W GŁOGOWIE 

BĘDĄCEGO UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

CHROBRY GLOGÓW W GŁOGOWIE 

 

 

Imię i nazwisko wychowanka ........................................................................................................., 

będąc  rodzicem/opiekunem prawnym* wychowanka  Internatu SMS w Głogowie, oświadczam, 

że zapoznałam/em się i akceptuję „Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii na czas pobytu 

wychowanków w Internacie SMS w Głogowie” oraz, że zapoznałam/em z nimi moje dziecko. 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie przebywa na  kwarantannie  lub w  izolacji  

domowej, oraz nie mieszka z  osobą będącą na kwarantannie lub przebywającą w izolacji 

domowej. 

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID–19. 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, 

duszności, bóle mięśni, zmęczenie organizmu, utrata smaku, węchu itp. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania w przypadku wystąpienia zmian w treści 

niniejszego oświadczenia. 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w momencie zakwaterowania w 

internacie, codziennie wieczorem, przy wyjeździe oraz w każdym momencie, w którym następuje 

pogorszenie stanu zdrowia.   

 

 

Miejscowość ……………………………………, dnia………………………………………., 

 

 

 

……………………………………………. 

    podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

__________________________ 

* Niewłaściwe skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa 

Sportowego Chrobry Głogów w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Obozowa 3, tel. 768356655  

e-mail: kontakt@sms.glogow.pl  

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail 

iod@odoplus.pl 
 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 17 ustawy 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, oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na terenie naszej placówki. („przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”) 

 
ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa w tym służby Sanitarne w przypadku zaistnienia 

podejrzenia występowania objawów wirusa COVID-19 

 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

zapewnienia bezpieczeństwa tj. co najmniej przez 1 miesiąc a po tym czasie będą trwale 

niszczone 

 
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania tych danych. 

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust.3 lit. b i e 

RODO, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

• W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 

INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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