
 

 

OŚWIADCZENIE  
osoby prowadzącej/uczestniczącej w zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej  nr 156  

im. Ks. Kardynała A. Stefana Sapiehy w Krakowie, nie będącej pracownikiem szkoły 
 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

 nie jestem objęty/-a kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam 

podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19; 

 nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, w szczególności: temperatura powyżej 

38°C, kaszel, problemy z oddychaniem, katar; 

 zapoznałem/łam się oraz akceptuję wytyczne sanitarne i standardy higieniczne 

powszechnie obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 oraz Procedury 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 156 im. Ks. Kardynała A. Stefana Sapiehy w 

Krakowie w czasie epidemii COVID-19.  
 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieskania  

Aktualny numer telefonu:          

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że 

administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 156 w Krakowie, ul. Centralna 39,  

31-586 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres 

e-mail: mbm156@op.pl 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych w związku z realizacją 

wydarzenia. 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia praktyk,  

a następnie zostaną usunięte. 

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. W celu uczestnictwa w praktykach podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy.  

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób organizujących wydarzenie  

i uczestniczących w wydarzeniu organizowanym w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii.  

7. W przypadku danych dotyczących zdrowia przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą  

w każdym czasie możesz wycofać. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – 33-332 Kraków, ul. Wielopole 17a , adres e-

mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących 

zdrowia zawartych w oświadczeniu jw. 

 

 

Kraków, ................................ r.                                                                  

                                                                                                 Podpis:………………………….. 


