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PRZEDSZKOLE 
ZGODNE Z RODO 

       Wyszków, dn. ……… 20….  r. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO WYCHOWANKA  

DOT. OBJĘCIA OPIEKĄ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK 

OŚWIATOWYCH 

Deklaruję chęć objęcia opieką w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mojego dziecka:  
 

…………………………………………………………………………………………………., wychowanka ……………………………….…………., 
(imię i nazwisko dziecka)  

ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki w domu w związku z: 

• realizowaniem przeze mnie zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19,   

• zatrudnieniem w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, jednostce  organizacyjnej pomocy 

społecznej, ogrzewalni i noclegowni, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 

• zatrudnieniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

• zatrudnieniem w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

• zatrudnieniem w jednostkach systemu oświaty i realizujących zadania na terenie tych jednostek. 
 

Ponadto w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć,  

w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć  

rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  
 

………………..……………….……………. 

       podpis rodzica/opiekuna 
 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców w związku z objęciem wychowanka 

opieką w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu i związanych z realizacją opieki w trakcie pandemii koronawirusa jest 

Przedszkole nr 1 w Wyszkowie z siedzibą ul. Prosta 7a, 07-200 Wyszków, zwane dalej Administratorem. Kontakt do Inspektora ochrony 

danych: iod.wyszkow@edukompetencje.pl. 

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych w zakresie informacji dotyczących zatrudnienia  

i możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561). 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa i zapewnienie opieki wychowankom Przedszkola. 

4. Administrator może udostępniać dane osobowe dziecka (i jego rodziców/opiekunów) innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi prowadzącemu). 

5. Powyższe dane dotyczące objęcia wychowanka opieką będą przechowywane do czasu obowiązywania takiego kryterium w związku z COVID-

19 w przepisach prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia opieki wychowankom Przedszkola. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu, prawo do ich sprostowania i ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


