Klauzula informacyjna
dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W związku ze wznowieniem pracy szkolnej świetlicy w okresie epidemii Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
będzie przetwarzał dodatkowe dane osobowe dzieci uczęszczających do świetlicy w okresie epidemii oraz
ich rodziców, tj:
- temperaturę ciała dziecka oraz inne dane dotyczące zdrowia; przewarzanie tych danych nastąpi jedynie w
celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii; dane dotyczące temperatury nie będą przechowywane, a
jedynie w przypadku stwierdzenia, że temperatura ciała dziecka jest podwyższona, dziecko zostanie bezpiecznie
odprowadzone do izolatorium, do czasu uzgodnienia dalszego postępowania z rodzicem.
- numery telefonu rodziców do kontaktu w celu szybkiego nawiązania kontaktu z rodzicem; dane te będą
przechowywane do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie
archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących temperatury ciała mojego dziecka oraz
występowania objawów zakażenia koronawirusem w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
..................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem powyższych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie,
reprezentowany przez Dyrektora.
2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy
pod adresem: ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523 87 31 a także za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp19ol@op.pl
3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 w Olsztynie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy iod_zsp1@o2.pl, bądź na adres Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Olsztynie ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- w zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka: art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. dobrowolna zgoda rodzica
- w zakresie danych dotyczących rodziców: art. 6 ust. c tj: wypełnienie obowiązku prawnego przez
administratora danych.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.
6) Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania,
przyjęcie dziecka do świetlicy nie będzie możliwe.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu – w przypadkach określonych w RODO,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w
rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
9) Zespół nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Zespół nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
Zapoznałam /-em się w dniu .......................................................
...................................................................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

