
Załącznik nr 4 do Procedury organizacji pracy  

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 w Warszawie  

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, 

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka 

………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) codziennie przed 

przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

 

…………………………………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania pomiaru temperatury jeśli zaistnieje taka konieczność 

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

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 jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 03-755 warszawa ul. Wołomińska 56,zwane dalej 

Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem 

ochrony danychjestmożliwyza pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:  

 

  

telefony 22 619 87 00  

e-mail PaniMonika Jędruszczakmail: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl 

adres korespondencyjny Ul. Wołomińska 56 03- 755 Warszawa- z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 

 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest 

art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz na podstawie wytycznych Głównego inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 

322, 374 i 567). W obu przypadkach jest to zgoda. 

3) Dane osobowe ucznia w zakresie jego stanu zdrowia będą przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

4) Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale 

nie wpłynieto na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej wycofaniem. 

5) Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych innym odbiorcom. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7) 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) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania 

kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; nieprawidłowych danych na podstawieart.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 w skazanych w art. 21 

RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

10) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).    

 

 

…………………………………………………………… 

  podpis rodzica/opiekuna prawnego 


