
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 6 W 
OTWOCKU W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. 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 2019 r. poz. 59, 
oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

                                                                      ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

 od 01 września 2020 

1. W grupie może przebywać do 25 dzieci (zgodnie z wytycznymi GIS). 

2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie 

czyścić lub dezynfekować. 

3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

5. Zapewnić taką organizację pracy, która w miarę możliwości organizacyjnych uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu wynoszący min. 1,5 m. 

7. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 

8. W salach znajduje się termometr bezdotykowy. 

9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie 

przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu  

lub dezynfekowany. 

11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji  

z rodzicami/osobami upoważnionymi. 

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w  

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola. 

 



 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA : 

1. Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 

7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do 

przedszkola. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola  

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzice / opiekunowie muszą być 

zdrowi. Jeżeli przebywają na kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych lub mają 

kontakt z taką osobą  -  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

3. Rodzice/opiekunowie, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w 

przedszkolu przekazują nauczycielowi/ dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka. 

4. Możliwy jest odbiór dziecka bezpośrednio z terenu przedszkolnego placu zabaw od 

nauczyciela – w takim przypadku rodzic opiekun odbiera jak najszybciej dziecko zachowując 

dystans społeczny 1,5 m i nie korzysta z ławek i sprzętu.  

5. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni znajdującej się przy salach 

przedszkolnych, oprócz rodziców dzieci nowo przyjętych w okresie adaptacyjnym od 01-30 

września 2020 r. Dopuszczalne jest wchodzenie do szatni opiekunów odprowadzających 

dzieci  z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko przy zachowaniu dystansu 

społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola minimum 1,5 m przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). Sprawnie wykonać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym 

rodzicom/ opiekunom czekającym na zewnątrz. 

6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek  zakrywania ust i nosa wchodząc na teren placówki, 

a w okresie adaptacyjnym (dzieci nowo przyjętych)  rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). Dotyczy to również 

interesantów wchodzących do dyrektora, intendenta, którzy muszą być zdrowi i u których w 

domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

7. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel. 

8. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ osoba upoważniona. 

9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 



10. Rodzice dzieci ze zdiagnozowanymi alergiami mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia 

od lekarza. 

11. Rodzice/opiekunowie wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury (max. dopuszczalna 

temperatura przyjęcia dziecka to 37 o C).  

12. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w 

sali , w której przebywa z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego  odebrania dziecka z 

przedszkola. Powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola. 

13.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem techniki komunikacji  na odległość. 

14. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.  

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

               HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. W wejściu do przedszkola jest stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

przedszkola. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po 

skorzystaniu z toalety. 

3. Woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny jest za 

codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada on także za dezynfekcję 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, 

poręczy krzeseł, włączników w salach. 

4. Woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny za 

dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci. 

5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje osoba 

wyznaczona przez dyrektora przedszkola (karta monitoringu). 



6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,  

tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

                                      GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Korzystanie z  wody  z dzbanków filtrujących, dystrybutorów, butelek. 

2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

personel kuchenny zobowiązany jest do: 

 stosowania środków ochrony osobistej, 

 utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 

 mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C  

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

3. Posiłki wydawane są do sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa lub 

inny pracownik wyznaczony przez dyrektora z wyznaczonego miejsca. Po zakończonym 

posiłku woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odnosi naczynia 

w wyznaczone miejsce. 

4. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym 

się dziećmi. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

salę, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

dyrektora przedszkola, rodziców/ opiekunów. Nauczyciel kieruje dziecko do 

wyznaczonego miejsca w sali (izolacji z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób) i sprawuje opiekę do chwili pojawienia się rodzica/opiekuna. 



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni 

oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. O tym fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora 

przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem i podwyższoną temperaturę 38 o C  

 niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci. 

4. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

6. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych  

numerów telefonów,  w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

odpowiada wyznaczony pracownik przez dyrektora. 

7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wyznaczony pracownik 

przez dyrektora. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się  do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę. 

9. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach:  https:// www.gov.pl/web/gis oraz 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym, obowiązujących przepisów prawa. 

10.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Załącznik nr 1                                                                                          Otwock, dnia 01.09.2020 r. 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………… 

Wyrażam zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury mojego dziecka podczas 

przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 

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

                                           (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura). 

 

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

                                             (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

 

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

                                                  (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

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

                                              (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Załącznik nr 2 

Karta monitoringu osób przebywających w grupie                  

Lp. Data Nauczyciele/ pracownicy 
obsługi 

Dzieci Podpis nauczyciela 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
                                                                                                                                 

                                                                     Podpis dyrektora/osoby upoważnionej 
 



  Załącznik nr 3                              Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość  

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola …………....................w okresie pandemii COVID-19  

Deklaruję przyprowadzenie .........................................................................Gr. ...................................... (imię i 

nazwisko dziecka)  

do Przedszkola  Nr ……. działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia 

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

adres zamieszkania dziecka …………………….…………….……………………………………………. . 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ...........................................................................................................  

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji: 

 Matka dziecka: tel. .................................................. Ojciec dziecka: tel. ………………………………  

Adres  e–mail: ……………………………………………………………………….. 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu  

Matka dziecka ...................................................................................................oświadczam, że 

                                         (imię i nazwisko) 

 □ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych), 

pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z 

zapewnieniem opieki mieszkańcom miasta Otwocka 

□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia opieki 

dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy. 

 Miejsce pracy (pełna nazwa): ……………………………………………………………………………………………....................  

Ojciec dziecka ...................................................................................................oświadczam, że (imię i nazwisko)  

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych), 

pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z 

zapewnieniem opieki mieszkańcom miasta Otwocka 

□ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia opieki 

dziecku w przedszkolu ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy.  

Miejsce pracy(pełna nazwa): ……………………………………………………………………………………………....................  

III. Dodatkowe informacje: 

□ dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność.  

□ dziecko osoby samotnie wychowującej  

□ dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich);  

Otwock, dnia ......................                       ................................                     ……………………… 

                                                                podpis matki                                    podpis ojca 



 IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie  

Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie korzystam z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu 

macierzyńskiego, ojcowskiego, itp. oraz nie przebywam na zasiłku chorobowym, zwolnieniu 

lekarskim/kwarantannie. 

 V. Oświadczenie o stanie zdrowia 

 Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto 

nie miało świadomego kontaktu: 

 a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

VI. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

 Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę publicznego przedszkola działającego w czasie stanu pandemii COVID-

19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19: 

a) dziecku 

 b) rodzicom/ opiekunom  

c) innym domownikom 

 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.  

VII. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola 

 Oświadczam, że będziemy  przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we wskazanych godzinach. 

 Od ……………. Do ……………. 

VIII. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 

COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się 

bezwzględnie przestrzegać ich zapisów. 

 IX. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.  

X. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 

 Otwock, dnia ......................                                  ....................................                        …………………………  

                                                                                          podpis matki                                           podpis ojca 

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące 

brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od6 miesięcy do lat 8.” 

Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka  

do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest  

Przedszkole nr 6 w Otwocku z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28 reprezentowane przez dyrektor – 

Ewę Kucharską  

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych -  adres e-mail do korespondencji : iod@kancelaria-bmp.pl 

 • Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu ustalenia pierwszeństwa dostępu 

dzieci do opieki przedszkolnej oraz przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie 

placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 

pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 

zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).  

• kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 

miejsce zatrudnienia, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych), informacja o sytuacji 

rodzinnej;  

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i 

inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;  

• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz 

przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu 

Akt;  

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;;  

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie 

może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar 

temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania. Odmowa podania danych 

osobowych Administratorowi może wpłynąć na decyzję w sprawie ustalenia pierwszeństwa dziecka objęcia opieką 

oraz uniemożliwi wykonanie badań. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


