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Załącznik nr 3 

DEKLARACJA UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

………………………………………………………………………………………………. 
( nazwisko i imię uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 oświadczam, co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na 
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, przede wszystkim:  

1) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, 
podwyższonej temperatury ciała,  

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.  

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u 
mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości 
powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu 
przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 
chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 
umożliwiający ponowne przyjęcie.  

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z 
użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby 
regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy 
dziennie, min.: 

1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki  

2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia. 

 

…………………………………                                       ………………………………… 
                miejscowość, data                                                                    podpis rodziców/opiekunów prawnych       
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Klauzula informacyjna 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle, ul. Piotra Skargi 47, 38 – 200 Jasło. 
Z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. 
Cel i podstawy przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 
uczęszczania uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle na zajęcia w okresie 
obowiązywania stanu epidemii  
w Polsce. 

1)  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze, 

Podanie danych jest niezbędne do uczęszczania uczestnika na zajęcia w okresie 
obowiązywania stanu epidemii w Polsce i wynika z wytycznych GIS, MZ, MRPiPS 
dotyczących organizacji zajęć wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą przechowywane przez okres 
wynikający z odrębnych przepisów. 
Posiada Pani/Pan następujące prawa: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia 
danych osobowych, prawo od ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie 
danych narusza przepisy RODO. 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione na mocy 
przepisów prawa. 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych na stronie www.soswjaslo.pl  
w zakładce RODO. 
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