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

Stosownie do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zw. z art. 9 ust. 1 lit. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), po zapoznaniu się z informacjami, o których
mowa w art. 13 RODO, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

…………………………………………………
data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCHW ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku,

ul. Kopernika 10, 12-160 Wielbark, NIP 7451792515, tel. 89 621 80 14,
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, tel. 511793443, email: kontakt@idpo.pl.
3. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Szkoły Podstawowej im. Królowej

Jadwigi w Wielbarku.
4. Podstawą przetwarzania jest:

a) art. 6 ust. 1 it. d) RODO – w przypadku danych niewypełniających definicji szczególnej kategorii
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

b) art. 9 ust. 2 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

c) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;

d) art. 207 § 2 Kodeksu pracy – zobowiązujący pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępniane uprawnionym organom w przypadku stwierdzenia symptomów
choroby COVID-19 u pracownika, lub innej osoby przebywającej na terenie Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Wielbarku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom mającym potencjalny
kontakt z zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

6. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, audytowe oraz
doradcze.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
9. W wyniku przetwarzania danych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, odmowa podania danych uniemożliwi wstęp na

teren Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.
11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.

12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


