
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Załącznik nr 2 do Organizacji konsultacji dla uczniów kl. IV – VIII, zajęć 
rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 
Pruszcz Gdański, .............................. 

…………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia 

 
…………………………………………… 
nr telefonu do rodzica/ opiekuna 
 
 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ucznia/dziecka 

 

Imię i nazwisko ucznia/dziecka: ……………………………………………………………… klasa: ………… wiek: ……………… 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem 

bezdotykowym w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w celu zapewnienia odpowiedniego 

reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

W przypadku widocznych objawów wskazujących na zainfekowanie koronawirusem mojego dziecka 

wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim. 

 

…………………………………………………… 
                    (czytelny podpis Rodzica) 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

…………………………………………………… 
                   (czytelny podpis Rodzica) 

Administratorem danych osobowych zawartych w zgodzie jest Dyrektor reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 im.  I. J. Paderewskiego 

w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pukaczewski@hotmail.com. Dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f 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/AWE (RODO), na potrzeby realizacji zgody, w tym na potrzeby związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, a także w celach 

kontaktowych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 

Paderewskiego, w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez okres trwania pandemii. Dane 

przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia pandemii. Dane 

osobowe mogą być ujawniane za zgodą rodzica między innymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Osoba zainteresowana posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Zgodzie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zajęć 

dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w czasie pandemii. 
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