
Imię i nazwisko dziecka……………………………….………….…. 
 

 numery telefonu rodziców do pilnego kontaktu:………………………………. 
 

e-mail do kontaktu……………………………………………..……. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA 

 

Składane jednorazowo zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego, rozporządzeniami MEN oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i 
personelu Szkoły.  
Ja, niżej podpisany oświadczam, że moje dziecko i zamieszkujące z nim osoby nie są: 

 objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mają podejrzenia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2; 

 nie przejawiają żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej 38°C, 
kaszel, problemy z oddychaniem; 

 
Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o jakichkolwiek zmianach w 
informacjach zawartych powyżej. 
Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie 
dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodziny 

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 Kodeksu karnego). 

 

 

        …………………                             ………………………………………………………………….. 
 Data       Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna   
 

 

Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, 

jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pułaskiego w Krakowie z siedzibą: ul. 

Konfederacka 12, 30-306 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych 

przez naszą jednostkę. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych 

prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Dane osobowe 

będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą Szkołę, określonych w 

przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo 

staracie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w 

szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa  zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną. 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Krall, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 
33-332 Kraków. 

 

mailto:inspektor3@mjo.krakow.pl

