
KARTA INFORMACYJNA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  
W TARNOWIE PODGÓRNYM W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 
 

Uczeń: ……………………………………………………………………………………........................   ur. dnia ………………………….. 
 
 klasa …………………..…………………………………. 
 
 

I. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:  
 
......................................................................................................................................................................... 
        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:  
 
Matka ucznia: tel……….............................................Ojciec ucznia: tel. ........................................................... 
 
 
Oświadczenie o zatrudnieniu w celu usprawnienia komunikacji*: 
 

Oświadczam, że: 
1. wykonuję obowiązki zawodowe: 

 

 Poza miejscem zamieszkania 
 W miejscu zamieszkania 

 
2. Nie pracuję zawodowo 

 
*właściwe podkreślić 

 
II. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
 
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 
Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na COVID-19 
b) z osobą będącą w izolacji 
c) z osobą przebywającą na kwarantannie 

 
III. OŚWIADCZENIE O PRZYPROWADZANIU I ODBIERANIU DZIECKA ZE SZKOŁY  
( dotyczy klas I-III oraz uczniów zapisanych do świetlicy) 
 

Dni tygodnia Obiady szkolne 
(wpisać TAK/NIE) 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy (od – do) 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   



Dziecko będzie odbierane ze szkoły wyłącznie przez niżej wymienione osoby  
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego): 
 
1…………………………………………………………………………….Nr dowodu osobistego ……………………………………………... 
   
2…………………………………………………………………………….Nr dowodu osobistego ……………………………………………... 
 
3. ………………………………………………………………………….Nr dowodu osobistego ……………………………………………... 

  
4. …………………………………………………………..................Nr dowodu osobistego ……………………………………………... 
 
 
Dziecko będzie wracało do domu samodzielnie ( jeśli tak, to w jakie dni i o której godzinie) 
 

Dni tygodnia Godzina powrotu dziecka do 
domu 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 
 
Po samodzielnym opuszczeniu szkoły przez dziecko (za pisemną zgodą rodzica/ prawnego 
 opiekuna) odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice /  prawni opiekunowie. 
 
 
IV. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie 
Podgórnym w czasie epidemii i zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów. 
 
V. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu ucznia ze szkoły 
Oświadczam, że nasze dziecko będzie odbierane ze szkoły przez nas lub osoby upoważnione we wskazanych 
godzinach.  
 
VI. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o 
pogorszeniu stanu zdrowia. 
 

 
 
 
 
Tarnowo Podgórne, dnia……………………..  ………………………………………………  ………………………………………….. 
                                                (podpis matki)                                      (podpis ojca) 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. 
Oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających jest Szkoła Podstawowa nr 2 
Tarnowie Podgórnym, 

 można z nami kontaktować się telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną: 618147512 /  
sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl,  

 Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych dla 
jednostek oświatowych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W celu Zapewnieniu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci. Oraz w celu przeciwdziałania, zapobieganiu i 
walce z COVID-19. A także w celu  ewentualnego przeprowadzenia badań temperatury ciała w sytuacji pogorszenia stanu 
zdrowia,  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi  lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują 
odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową 
- przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych  w rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego),  

 kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia 
dziecka i rodziny, 

 w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka 
może być Główny Inspektor Sanitarny 

 dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z 
edukacją i czasem trwania pandemii COVID-19, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu, 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
  
 
 
 
 
 
 
………………………….......................     ….………………………………………………………………… 
Miejscowość, data      Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

mailto:sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl

