Załącznik nr 5 - MIERZENIE TEMPERATURY DZIECKA
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wyrażam zgodę na pomiar
temperatury mojego dziecka ………………………………………….(imię, nazwisko) oraz
związane z tym przetwarzanie wyniku dokonanego pomiaru temperatury ciała w ramach
działań profilaktycznych lub zaradczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
higieny w placówce oraz ochrony zdrowia i życia osób odwiedzających placówkę oraz
zatrudnionych w placówce związku z pandemią COVID-19.
Jednocześnie zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym do
nieprzyprowadzania dziecka do placówki, w przypadku:
 wystąpienia u niego objawów chorobowych tj. gorączki, kaszlu, duszności, ogólnego
zmęczenia;
 objęcia kwarantanną przynajmniej jednego z członków wspólnego gospodarstwa
domowego.
Placówka oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszystkie procedury bezpieczeństwa w związku z
pandemią COVID-19. Osoby zatrudnione mają obowiązek przestrzegać procedur wdrożonych
przez placówkę. Placówka dokłada wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia
wirusem COVID-19 zostało zminimalizowane.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale
nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………..
Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
„Tarchominek” ul. Feliksa Pancera 3, 03-187 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora,
zw. dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie
przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za
pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: 22-510-36-20 w. 212
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” ul. Feliksa Pancera
3, 03-187 Warszawa
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
jest art. 9 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda. Dane będą wykorzystywane w celu pomiaru
temperatury ciała podopiecznych Placówki w ramach działań profilaktycznych i
zaradczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia
i życia osób odwiedzających oraz zatrudnionych w związku z pandemią COVID-19.
3) Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili można wycofać,
ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

4) Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki
obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł
przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych
przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych,
systemów oraz programów informatycznych, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
firmy niszczące dokumenty.
5) Dane osobowe
międzynarodowych.
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7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna,
że skończył się cel przetwarzania tych danych.
9) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje
prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie
art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia
dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione
są warunki z art. 20 RODO.
10) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

