
 
Oświadczenie o stanie zdrowia związane z panującą epidemią COVID-19 
Ja niżej podpisany oświadczam, że moje dziecka uczestniczące w warsztatach plastycznych  
- jest zdrowe; 
- nie jest poddane kwarantannie, izolacji, ani też zakażone SARS CoV-2; 
- jeśli przebywało na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jest zdrowe 
i dokument przedstawię Dyrektorowi Szkoły. 
Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa lub skierowania na 
kwarantannę, izolację natychmiast poinformuję o tym fakcie odpowiednie służby oraz 
Dyrektora Szkoły. 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Procedurami bezpieczeństwa w ZSP w związku z 
wystąpieniem epidemii” ( na stronie www szkoły) 

Imię nazwisko 
Rodzica/Opiekuna……………………………………………………………..……………….. 

Imię i nazwisko dziecka/ lat 
……………………………………………………………………….…………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Adres mailowy ………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………….. 

Data ……………………………..                               Podpis czytelny………………………… 

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych związanych z panującą epidemią. 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego  
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 15 tel: +48 34 324 12 28, fax: +48 34 324 10 35,  
maile: sekretariat@plastyk.czest.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@plastyk.czest.pl lub tel: +48 34 
324 12 28. 

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 Częstochowie.   

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. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 
03 00). 

8. 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. 

mailto:maile:%20sekretariat@plastyk.czest.pl
javascript:void(0);

