
ZGODA 

 na pomiar temperatury ciała dziecka przez okres jego pobytu w przedszkolu 

 

Ja  ……………………………………………………………………………………………………                         

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała  mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka   

tuż po przyjściu do przedszkola  oraz w ciągu dnia,  jeśli zaistnieje taka  konieczność w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka”                   

w Rawie Mazowieckiej, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Bożenę Paterkę 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - adres email: iod@przedszkole2rawa.pl  

Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji 

papierowej złożonej w sekretariacie szkoły lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 
14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, 

Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

b) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka na podstawie podpisanej zgody, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – 

RODO; 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 
Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel 

przetwarzania.  Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej poza obszar działania RODO. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane                        
w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w     

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie danych na podstawie udzielonej 

zgody narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych 
                                                                                   
 
                                                                                   
                                                                                   ….………………………………………………………………………… 

   Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

mailto:iod@przedszkole2rawa.pl

