DEKLARACJA RODZICÓW
………………………………………………………………………………………………………..
( Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)
………………………………………………………………………………………………………..
( Nazwisko i imię dziecka )

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z treścią „REKOMENDACJI DLA PLACÓWEK POBYTU DZIENNEGO ORAZ
PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CHEŁMKU W
OKRESIE PANDEMII COVID – 19”.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA
TERENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CHEŁMKU W OKRESIE PANDEMII COVID – 19”
związanych z reżimem sanitarnym,
przede wszystkim:
 przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka (bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała, oznak osłabienia, ospałości, złego samopoczucia);
 natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych;
 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka,
nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić dopiero po
ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie;
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: - przy wejściu do placówki, - w przypadku
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych;
4. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest Administratorem Państwa danych.
1.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.

2.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie karty zgłoszenia dziecka dane zwykłe oraz
wrażliwe uczestników zajęć świetlicowych, w postaci imion i nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL, nr
telefonów.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa powierzonych danych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane.

3.

4.
5.
6.

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.

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

