
………..……………………    om a, dn. …………………….. 2020 r. 
 (imi  i nazwisko ucznia / maturzysty) 

 

…………………………… 
  (numer telefonu) 

 
 

WIADCZENIE 
 

W zwi zku z rozpocz ciem zaj  rewalidacyjnych, konsultacji dla maturzystów i konsultacji 
z przedmiotów zawodowych do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe 
oraz konsultacji przedmiotowych w Zespole Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 
w om y, ja ni ej podpisany(a) o wiadczam, e zapozna em(am) si  z wytycznymi Ministra 
Edukacji Narodowej, G ównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i b  
przestrzega (a) wszelkich obowi zuj cych zasad higieny, bezpiecze stwa i procedur. 
Z uwagi na udzia  w wy ej wymienionych zaj ciach mam wiadomo  zwi kszonego 
zagro enia mojego / mojego dziecka* zara eniem COVID-19. 
 

wiadczam, e jestem zdrowy(a) / moje dziecko* jest zdrowe i nie przejawiam / nie 
przejawia* objawów sugeruj cych chorob  zaka , tj. duszno ci, kaszlu, kataru, gor czki, 
biegunki, utraty apetytu, utraty w chu lub smaku i innych niepokoj cych objawów. 
 

wiadczam, e w wypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie b  wnosi (a) z tego tytu u 
roszcze  do Zespo u Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 w om y i organu 
prowadz cego szko  oraz wyra am zgod  na codzienne mierzenie mnie / mojemu dziecku* 
temperatury. 
 

……..…………………….…………… 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
 pe noletniego ucznia/maturzysty)* 

 

*niepotrzebne skre li  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuj , e: 

 administratorem podanych przez Pani /Pana danych jest Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 w om y, 
tel. 86 216 521  e-mail: zstio4@poczta.onet.pl, 

 dane przetwarzane b  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu ucznia / maturzysty w placówce w czasie epidemii 
Koronawirusa, 

 przetwarzanie danych odbywa  si  b dzie na podstawie: 
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezb dne do wype nienia obowi zku prawnego ci cego na administratorze 

w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o wiatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, 
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezb dne ze wzgl dów zwi zanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed powa nymi transgranicznymi zagro eniami zdrowotnym, w relacji z art. 30b ustawy 
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  o wiatowe  oraz  rozporz dzeniem  MEN  z  dnia  11  marca  2020  r.  w  sprawie  czasowego  
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem 
COVID-19, w zakresie danych dotycz cych zdrowia, 

 podanie danych jest obowi zkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencj  ich niepodania jest brak mo liwo ci 
pobytu ucznia / maturzysty w placówce, 

 dane nie b  przekazywane adnym odbiorcom, 
 dane przechowywane b  przez okres 2 lat, nast puj cych po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  
 w oparciu o przetwarzane dane nie b dzie mia o miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 
 przys uguje prawo do dania dost pu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuni cia, a tak e prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych narusza o wymienione prawa 
lub narusza o RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przys uguj cych praw zwi zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych mo na kontaktowa  si  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 


