
Zgoda rodzica na udział dziecka w konsultacjach 

Na podstawie znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają od 1 czerwca 2020r. 

zorganizowanie na terenie szkoły konsultacji. 

 

W związku z powyższym  wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*,  aby mój syn / moja 

córka*…………………………………………………………………………………………… 

w dniu …………………………. uczestniczył/a w konsultacjach na terenie szkoły. 

Informacje dla rodzica ucznia: 

1. Na teren szkoły nie mogą wejść osoby, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. 

2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem 

znajdującym się przy wejściu do szkoły, być w maseczce zakrywającej usta i nos. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, które są objęte kwarantanną lub izolacją 

albo mają objawy choroby zakaźnej. 

4. W razie stwierdzenia niepojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 

zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną  

o zakażenie lub domownicy poddani kwarantannie lub jeśli mieli kontakt z osobą 

podejrzaną o zarażenie COVID-19. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności szybkiego kontaktu  ze mną wyrażam zgodę  na 

podanie swojego numeru telefonu: ………………………………………………… 

7. Brak zgody rodzica na udział w zajęciach rewalidacyjnych/konsultacjach na terenie 

szkoły oznacza, że praca z dzieckiem będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i przyjmuję do wiadomości. 

 

Data ……………………..     Podpis rodzica………………………………… 

Klauzula informacyjna  
1.Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 

Szczercowie.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl 
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana / dane celem udziału w zajęciach  rewalidacyjnych na podstawie przepisów 

rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają od 18 maja 2020r. zorganizowanie na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych. 
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym 

mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: 
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres kontakt@iszd.pl  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

9. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.  


