
ZAŁĄCZNIK NR 4 
Do Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

 systemie kształcenia stacjonarnego od 1 września 2020 r. 
 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka  

Ja, niżej podpisany będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka 

 ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

(Imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam dobrowolną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, 
w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych. 

 

     …………………………………………………………………………………………. 

          (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w postaci wyników pomiaru temperatury ciała dziecka 

Administrator wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informuje, że 

Administratorem danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Leśnej 17, 72-500 Międzyzdroje (dalej: Szkoła). 

Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 328 06 11, na adres e-mail: sp1mz@wp.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Dane osobowe w postaci temperatury ciała dziecka będą przetwarzane w celu weryfikacji występowania niepokojących objawów chorobowych 

mogących świadczyć o zainfekowaniu koronawirusem. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – czyli udzielonej zgody.. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami informacji o wysokości temperatury ciała dziecka mogą być jednostki sanitarno-epidemiologiczne sprawujące nadzór nad 

działalnością administratora.  

Okres przechowywania danych. 

Uzyskane Informacje o wysokości temperatury ciała dziecka nie będą archiwizowane, a okres ich przetwarzania będzie wynikał wyłącznie 

z czasu niezbędnego do przekazania wyników pomiaru rodzicom/opiekunom prawnym lub w szczególnych sytuacjach właściwej jednostce 

sanitarno-epidemiologicznej lub ratownictwa medycznego. 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO osobie wyrażającej zgodę przysługuje: 

a) prawo dostępu do przetwarzanych informacji oraz otrzymania ich kopi, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a odmowa jej udzielenia może skutkować brakiem możliwości uczęszczania dziecka do Szkoły.  
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