…………………………………….
(miejscowość, data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(pomiar temperatury dziecka)
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o zaznaczenie X odpowiedniej kratki):
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka – jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

……………………………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 – RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 41, 36-050 Sokołów Młp., tel.: 17 77 29 039, adres
email: zsjp2sokolowmlp@wp.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Małopolskim.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo
na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO –
zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą.
4. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci pomiaru temperatury Pani/Pana dziecka
jest podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych, związanych z przeciwdziałaniem
Covid19.
5. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka może być Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rzeszowie.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
jednak nie dłużej niż 21 dni od daty pomiaru temperatury.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dziecka. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed
jej wycofaniem.
10. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane niezgodnie
z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Wyrażenie zgody na pomiar temperatury Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny.
Brak zgody będzie skutkował niemożnością dokonania pomiaru temperatury ciała.
12. Udostępniane przeze Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
……………………………………………..
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

