
 

 

Załącznik nr 2 

do Wewnętrznej procedury 

bezpieczeństwa obowiązującej 

na terenie     Szkoły 

Podstawowej     „Naukowa 

Wyspa” w Koszęcinie 

określającej zasady 

postępowania w związku z     

ogłoszonym stanem  epidemii 

COVID-19 

 

Ankieta dotycząca stanu zdrowia ucznia 

 

Data: ........................... 

Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................. 

Czy dziecko czuje się zdrowe? TAK/NIE * 

Czy u dziecka występują dolegliwości takie jak: duszności, kaszel, katar, gorączka, biegunka, 

utrata apetytu, osłabienie – proszę zaznaczyć objaw, który występuje. 

Czy dziecko miało kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID-19 bądź osobą, która 

przebywała na kwarantannie? TAK/NIE * 

Czy dziecko miało kontakt z osobą chorą, przeziębioną itp.? TAK/NIE* 

 

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą, nie istnieją żadne 

przeciwwskazania zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka do szkoły. W przypadku 

zmiany powyższych danych, które mogłyby wpłynąć na sytuację zdrowotną w placówce 

zobowiązuję się do przekazania ich dyrekcji szkoły. 

 

......................................................... 

Podpis rodzica 

*zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 

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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. zwanego w treści RODO, Szkoła Podstawowa 

„Naukowa Wyspa”  informuje: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa 

„Naukowa Wyspa” w Koszęcinie przy ul. Leśnej 2, 

2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą korespondencji e-mail: 

szkola@naukowawyspa.pl 
3. Dane osobowe dzieci, rodziców/opiekunów prawnych przetwarza się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z 

art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019 poz.1781 z późn. 

zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej 

koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy  

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres pobytu 

ucznia w szkole, a następnie trwale niszczone. 

5. Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym i wewnętrznym związanym z 

prowadzeniem Szkoły Podstawowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych, w tym m.in. kuratorium oświaty, urząd gminy (art. 6 RODO). 

6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7.Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 

RODO. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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