
Zgorzelec……….……………….. 

……………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica 

……………………………………………….. 

Adres 

………………………………………………. 

Telefon  

 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu 

 

W związku z ograniczonymi możliwościami nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość przedmiotu instrument główny mojego syna/córki 

……………………………………………………………………………………………………………………………………,  

(imię i nazwisko ucznia) 

ucznia klasy I PSM I stopnia proszę o umożliwienie  lekcji w trybie stacjonarnym jeden raz w 

tygodniu na terenie Szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 

października 2020, art. 2b ust.4).  

Nazwa instrumentu głównego:……………………………………………………………………………………………. 

Nauczyciel instrumentu głównego:……………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że syn/córka jest zdrowy/a, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną, a w naszym domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  Zobowiązuję się do 

natychmiastowego poinformowania szkoły o zmianie sytuacji zdrowotnej w mojej rodzinie. Akceptuję 

obowiązek szkolnego reżimu sanitarnego oraz regulamin konsultacji. W związku ze stanem pandemii 

wirusa SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka w Państwowej Szkole Muzycznej 

I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu w ramach konsultacji- lekcji. Jestem 

odpowiedzialna/y za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. Zdaję sobie sprawę z 

istniejącego zagrożenia. W związku z podejmowanymi działaniami w Państwowej Szkole Muzycznej I i 

II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, mającymi na celu ograniczenie zarażenia koronawirusem, 

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego syna/córki. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

podjęcie względem mojego dziecka postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-

CoV2. W przypadku ewentualnego zachorowania placówka nie ponosi odpowiedzialności, wywiązując 

się z odpowiednich reżimów sanitarnych. 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica 



Klauzula informacyjna dotycząca pomiaru temperatury ciała dziecka 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 

tym związanych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła 

Muzyczna i i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Langiewicza 

29, 59- 900 Zgorzelec. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e- mail: 

madamaszek@zontekiwspolnicy.pl  

1. Celem przetwarzania danych jest ochrona zdrowia i życia ludzi z uwagi na istniejący stan 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust.2 lit. i RODO – tj. przetwarzanie 

jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi  

3. Pomiar temperatury dziecka nie będzie rejestrowany.  

4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane: odbiorcom upoważnionym do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa, odpowiednim organom publicznym.  

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do treści danych osobowych, b) 

sprostowania danych osobowych, c) usunięcia danych osobowych, d) przenoszenia danych 

osobowych, e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych osobowych, g) w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych odbywa się na podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. h)w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PSM 

I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

6. Pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych jest warunkiem umożliwiającym uczęszczanie dziecka do placówki. 

Konsekwencją nie wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jest brak możliwości 

uczęszczania dziecka do placówki.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

mailto:madamaszek@zontekiwspolnicy.pl

