
 

 

Szanowna Pani, 

Szanowny Panie, 

 

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia dzieci i ich opiekunów 

przebywających na terenie przedszkola / szkoły a także naszych pracowników, zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o udzielenie zgodnie z prawdą następujących informacji: 

 

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni dziecko wróciło z miasta/regionu/kraju, gdzie 

występowało podwyższone ryzyko zarażenia SARS-CoV-2?   

        Tak      Nie 

 

2. Czy w najbliższym otoczeniu dziecka jest osoba, u której potwierdzono zarażenie SARS-

CoV-2?  

        Tak      Nie 

 

3. Czy miał dziecko miało kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2? 

        Tak      Nie 

 

Czy obserwuje Pani/Pan u dziecka któryś z wymienionych objawów? 

1. Czy obserwuje Pani/Pan u dziecka któryś z wymienionych objawów? 

      

gorączka (powyżej 38*C)           Tak                                 Nie 

kaszel           Tak                                 Nie 

duszność           Tak                                 Nie 

problemy z oddychaniem           Tak                                 Nie 

ból mięśni           Tak                                 Nie 

zmęczenie           Tak                                 Nie 

katar           Tak                                 Nie 

biegunka           Tak                                 Nie 

ból garda           Tak                                 Nie 

 

                     
 

Data:__________2020   Podpis 

 

 

 

 Ankietę wypełnia się każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu/szkole i przekazuje 

pracownikowi szkoły. 

 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorem danych podanych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w 

Hermanowej, 36-020 Hermanowa 212 zwana dalej Administratorem Danych.  

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań profilaktycznych zapewniających 

utrzymacie ciągłości operacyjnej Administratora związanej z zagrożeniem wystąpienia epidemii. 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO) w postaci przeciwdziałania zagrożeniu ciągłości operacyjnej Administratora, 

minimalizacji kontaktu załogi pracowniczej Administratora z osobami które przebywały w rejonach 

objętych zagrożeniem epidemicznym lub miały styczność z osobami chorymi. 

3. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 3 miesięcy od ustania zagrożenia 

epidemicznego stwierdzonego przez właściwe organy państwowe.  

5. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów 

prawa mogą uzyskać do nich dostęp (służby sanitarne). 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem nie podania danych osobowych może 

być odmowa wejścia / wjazdu na teren Przedszkola / Szkoły.  

7. Dodatkowo informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

8. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować za 

pomocą skrzynki elektronicznej pod adresem e-mail: szkolahermanowa@gmail.com. Inspektorem 

Ochrony Danych w naszej firmie jest Pan Daniel Panek  


