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___________________________________ 

imię i nazwisko rodzica 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA1 DZIECKA W SPRAWIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

Oświadczam, że będąc świadomym sposobów rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 oraz zagrożeń 

wynikających  

z panującej epidemii, wyrażam chęć udziału mojego dziecka w zajęciach prowadzonych przez Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”  w Warszawie od dnia ____________________. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w placówce oświadczam, że inni członkowie pozostający we wspólnym 

gospodarstwie domowym nie mogą zapewnić opieki mojemu dziecku oraz (proszę zaznaczyć X przy właściwym polu) 

 przynajmniej jeden z rodziców jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracownikiem handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu 

Ponadto w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w placówce stosuje się dodatkowe kryteria: 
(proszę zaznaczyć X przy właściwym polu) 

 dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) 

 dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 

 dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców 

Jednocześnie oświadczam, że:  

 Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym 
samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

 Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka w  okresie reżimu 
sanitarnego w godzinach pracy przedszkola tj. w godz. 7.00 – 17.00, zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2020 
Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” z dnia 11 maja 2020 r.     

 
 

____________________________________ 

data, podpis rodzica 
 

Placówka oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszelkie procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. 

Pracownicy/współpracownicy mają obowiązek przestrzegać procedur wdrożonych przez placówkę. Placówka dokłada 

wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia koronawirusem COVID-19 zostało zminimalizowane, jednak nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia, gdyż podczas przebywania w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 226 „Małego Europejczyka”, pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub 

innym drobnoustrojem przenoszonym doga kropelkową. 

 
____________________________________ 

data, podpis rodzica 
 

 

                                                           
1 Rodziców należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem 
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imię i nazwisko dziecka 
 

 



 

 
 

Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej 

RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób odwiedzających placówkę  jest Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie ul. Strumykowa 17 zwane dalej Administratorem 

lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt 

z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty 

tradycyjnej:  

tel.: (22) 51-03-620 wew. 212 

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl  

adres: ul. Strumykowa 17, 03-138 Warszawa. 

2) Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych wykorzystywanych w celach związanych z 

działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - „przetwarzanie jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”. 

3) Administrator danych będzie udostępniać dane Państwa osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub 

uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane 

osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz 

Administratora.  

Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, firmy wykonujące usługi 

hostingowe i archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

4) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w rozumieniu art. 

22 RODO. 

5) Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub do momentu 

zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie.  

6) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do 

danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania 

nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w 

przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 

wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o 

ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO 

7) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).    

 


