
Zał. nr 2 - do Procedury postępowania dla Rodziców i Uczestników zajęć/badań 

 
 

Oświadczenie zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała  

 
W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania 
COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Poradni wyrażam zgodę na dokonanie  
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pomiaru 
temperatury ciała mojego dziecka / dziecka, którego jestem opiekunem prawnym,  
po przyprowadzeniu dziecka do placówki . 
 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, poprzez 
złożenie oświadczenia u dyrektora placówki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

…………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3  

w Warszawie, ul. Felińskiego 15. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za 

pośrednictwem telefonu 22 277 22 10,   22 277 22 18, poczty elektronicznej na adres 

iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 

3, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Poradnię Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

 1 lit. c i e) RODO tj. przepisy prawa min. art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art. 68 ust 1 pkt 6 Prawa oświatowego, a także 

wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania. Dane przetwarzane są również na podstawie art. 9 ust 2 lit a w zw. z art. 7 

RODO tj. zgoda udzielona przez Panią/Pana.   

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom, ich opiekunom oraz 

pracownikom placówki w związku z wystąpieniem stanu  epidemii. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem umożliwiającym Dyrektorowi placówki podejmowanie 

działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci oraz osób przebywających na terenie 

placówki.  

5) Dane mogą zostać udostępnione służbom medycznym, sanitarnym oraz podmiotom publicznym w zakresie  

i w granicach określonych przepisami prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych 

danych.  



9) Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii;  

 żądania sprostowania nieprawidłowych danych;  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 żądania usunięcia danych. 

 W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia 

w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez złożenie u Dyrektora placówki oświadczenia.  

10)  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO). 

11)  Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

 
……………………………………….……………………… 

(data i podpis opiekuna prawnego) 

 


