
ANKIETA / DEKLARACJA dla rodziców 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 
     Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki oddziału przedszkolnego w trakcie trwania 

epidemii COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r.?    

Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe 

TAK NIE 
  

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, 

przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 4 m2,  

przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące 

kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie 
jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje 
pracę:  

  

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 

  

b) w służbach mundurowych realizując zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych 
realizujących zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się 

dodatkowe kryteria:  

Dodatkowe kryteria  TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci  
w wieku szkolnym)  

  

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   
 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego 
rodzica/rodziców 

  

 

1. ………………………………………. 

 

2. ………………………………………. 
             Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

  



 KLAUZULA INFOMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Tożsamość 

Administratora  

Administratorem danych osobowych (ADO) jest szkoła podstawowa im. Księcia 

Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach,  

ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk.   

Kontakt z IOD adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych (IOD): iod@nasielsk.pl 

Cele 

przetwarzania/ 

podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane w celu przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. e oraz art.  9 ust. 2 lit. g RODO w związku z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4.05.2020 r.  

Odbiorcy 

danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione podmioty, w tym 

jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej bądź inne, wyznaczone w realizacji 

ww. celu w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, a także podmioty 

współpracujące z ADO np. kancelarie prawne.  

Okres 

przechowywani

a danych 

Dane będą przetwarzane przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego 

bądź stanu epidemicznego wyznaczonego w powszechnie obowiązujących 

aktach prawnych oraz okres roku szkolnego, w którym zostało złożone 

oświadczenie w ankiecie.  

Pani / Pana 

prawa 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu 

określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Prawo 

wniesienia 

skargi do 

organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o 

wymogu 

podania 

danych 

Podanie danych osobowych konieczne, niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało brakiem kwalifikacji dziecka do naszej placówki.  

 

 


