
 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
( nazwisko i imię dziecka) 

Oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 
dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Chełmku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
Oświadczam, iż zostałem /zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie 
mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 
1. mimo wprowadzonych w świetlicy obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19; 
2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w świetlicy (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 
otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę; 
3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 
świetlica zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 
placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przejdą kwarantannę; 
4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 
osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej miejscu do izolacji, 
wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony 
rodzic/prawny opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 
5. dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 
skarg, zażaleń, pretensji do Kierownika Świetllicy Środowiskowej w Chełmku oraz Organu 
Prowadzącego, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej
sytuacji w kraju. 

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.

3. 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.

4. Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się  dołożyć  należytej  staranności  przy przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane.

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.

Chełmek, dnia ……………………………………………………. 

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


