
Załącznik nr 3  
do Regulaminu funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19 

 

OŚWIADCZENIE 

 Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół 
i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r. oświadczam,  

że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na bezdotykowy pomiar przez 
nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 
temperatury ciała mojego dziecka/ dziecka pozostającego pod moją opieką* –   
....................................................................................................... z klasy / grupy …… 
jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych na terenie szkoły. 

 

 

     ……………………………………………………….. 

       (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

_________________ 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku tel.: 87 520 20 86, e-mail: sp2@olecko.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail  iod.sp2.olecko@gmail.com lub 
numer telefonu 85 520 20 86. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz 
pracy  w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz art. 9 ust. 2 lit.i RODO. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  na podstawie 
umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku.   

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie 
przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny 
jest w sekretariacie szkoły. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu  
na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w 
okresie epidemii COVID-19. 
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