
  ......................................................................  
 miejscowość, data  

 ...............................................................................  
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 ...............................................................................  
imię i nazwisko dziecka 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

 

  ..............................................................................................  
 podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Bursa Regionalna w Ostrołęce (dalej Bursa) z siedzibą przy 

ul. R. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka reprezentowana przez dyrektora 

2. Dane kontaktowe administratora: e-mail: sekretariat@bursa.ostroleka.pl, telefon/fax: 29 760 28 01,  

3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Bursie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wychowanków 

i pracowników Bursy w związku z zagrożeniem spowodowanym pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa SARS-CoV-2; 

5. Odbiorcy danych osobowych: dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do 

ich otrzymania przepisami prawa (w razie konieczności mogą być przekazane służbom sanitarno-

epidemiologicznym). Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom przetwarzającym, związanym z CKZiU 

w Ostrołęce umową lub innym instrumentem prawnym zgodnie z art. 28 RODO 

6. Podstawa prawna przetwarzania: na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;  

7. Dane osobowe będą przechowywane: 5 lat 

8. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od administratora ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem),  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, 

10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili.  


