Olsztyn, dn.....................................

OŚWIADCZENIE
dotyczące sytuacji epidemicznej w otoczeniu dziecka uczęszczającego do Żłobka
Niepublicznego „Mini Śmieszek” w Olsztynie
Imię i nazwisko dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów prawnych
Numer kontaktowy

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
(podkreślić TAK lub NIE)
Oświadczam, że przyprowadzę do placówki dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

TAK NIE

Oświadczam, że żaden z domowników nie jest na kwarantannie/izolacji.

TAK NIE

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora placówki jeżeli ktoś z domowników
zostanie objęty kwarantanną/izolacją.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka w obecności
rodzica/opiekuna prawnego przy wejściu do placówki.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w trakcie pobytu dziecka w placówce
w momencie podejrzenia pogorszenia samopoczucia dziecka.

TAK NIE

Jestem świadomy/a, iż mimo zastosowania przez placówkę wszelkich środków ostrożności
mających na celu uniknięcie zarażenia koronawirusem, istnieje możliwość zakażenia
mojego dziecka i osób, które je przyprowadzają i odbierają z placówki. Oświadczam, że w
razie takiego zdarzenia nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec placówki.

TAK NIE

Zobowiązuję się do zachowania zalecanego bezpiecznego dystansu do innych osób
podczas pobytu na terenie placówki

TAK NIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami BHP obowiązującymi na terenie
placówki i zobowiązuję się ich przestrzegać, oraz wyjaśnić je mojemu dziecku.

TAK NIE

….……………………………………….…...…..
(miejscowość, data)

………………...……….......
…………………...…..….......
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
– ankieta epidemiologiczna

CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem ankiety epidemiologicznej będziemy przetwarzać w celach
związanych z koniecznością skontaktowania się z Państwem oraz przekazaniu informacji właściwej inspekcji sanitarnej
w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zarażenia COVID-19 na terenie żłobka.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest obowiązkowe i niezbędne ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się
COVID19. Dane osobowe i kontaktowe będziemy przechowywać do końca drugiego miesiąca licząc od miesiąca, w
którym dane były zgromadzone.
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
Dane mogą być udostępniane podmiotom publicznym w zakresie obowiązujących przepisów prawa (właściwy inspektor
sanitarny).
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
Żłobek Niepubliczny "Mini Śmieszek" Justyna Marta Kajdzik, ul. Stanisława Murzynowskiego nr 20, 10-684 Olsztyn, adres
e- mail: biuro@smieszek.olsztyn.pl

