
załącznik nr 1  

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ………………………………………………………… 

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID – 19 oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych dróg 
oddechowych 

Zobowiązuję się do telefonicznego poinformowania Dyrektora bursy, wychowawcy grupy o 
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID – 19 w mojej rodzinie i 
najbliższym otoczeniu. 

Zobowiązuję się do odbierania telefonów od pracownika bursy lub natychmiastowego 
oddzwaniania. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, zobowiązuję się 
do odebrania syna/córki  z bursy własnym środkiem transportu. 
 

Aktualny numer telefonu,  maila dokontaktu rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury u mojego dziecka w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. 

Zapoznałam/em się z Regulaminem  bezpieczeństwa Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży,  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Stacha Konwy 13,             
18-400 Łomży, tel. (86) 216 30 42, e-mail: bursa2lomza@o2.pl, 

 dane przetwarzane będą w celu świadczenia pracy w czasie epidemii Koronawirusa, 

 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie: 
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –przetwarzanieniezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, 
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 30b ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniemMEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, w zakresie danych dotyczących zdrowia, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości 
świadczenia pracy, 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

 dane przechowywane będą przez okres 10 lat, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,usunięcia, a także prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa 
lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:korzuch@infoic.pl 

              

                                   

………………………..…………………………………………… 
                                                                                    (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 


