
 
Załącznik nr 1 

 
 

___________________,__.__.20__ r. 

 

 

___________________________________ 

imię i nazwisko opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

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

z panującej epidemii, wyrażam chęć udziału mojego dziecka w zajęciach prowadzonych przez Przedszkole nr 65  

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) 

 jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu  

lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 nie mam możliwości pogodzenia świadczenia pracy z opieką nad dzieckiem 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 zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym do nieprzyprowadzania dziecka 

do placówki, jeżeli: 

1. występują u niego objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszności, ogólne zmęczenie, 

2. przynajmniej jeden z członków wspólnego gospodarstwa domowego przebywa na kwarantannie. 

 
____________________________________ 

data, podpis opiekuna prawnego 
 

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

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

wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 zostało zminimalizowane. 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest dyrektor Przedszkola nr 65 
(Administrator). Dane kontaktowe Administratora: p65@edu.um.warszawa.pl, tel.22 614 89 09. Dane osobowe są wykorzystywane w celach 
związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie 
uzasadniony interes”. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub do momentu zgłoszenia 
ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie. Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, a 
także podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane. Przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia wniosku dotyczącego dostępu do danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych (czyli ich poprawienia), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także złożenia wniosku o przeniesienie danych. Więcej 
informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.  
Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD): e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl, telef. 22 510 36 20 w 212. W ramach przetwarzania danych,  
o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane. 

___________________________________ 

imię i nazwisko podopiecznego  
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