Rzeszów, dnia...................................
...............................................................
(imię i nazwisko ucznia)
...............................................................
(adres zamieszkania ucznia)
...............................................................
(tel. kontaktowy ucznia)

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021r.
w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie
1. Oświadczam, że nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
mojej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
2. Oświadczam, że mój stan zdrowia jest dobry. Nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszność).
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przy wejściu do szkoły oraz jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa
Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
...................................................
(podpis ucznia)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem podanych danych osobowych, jest Zespół Szkół Energetycznych, ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów, reprezentowany przez
Dyrektora Zespołu.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania Pani/Pana o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, oraz 6
ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator naruszył przepisy RODO.
7. Inne informacje:
Podanie danych jest niezbędne do uzyskania informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

