
Załącznik nr 1  
do Regulaminu  Ogniska Pracy Pozaszkolnej „70” 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………….……………………………………. 

Klasa (np. kl. 1a)…………………….… szkoła (np. SP 70)…………………….……………………………………. 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych *) 
*) Proszę zakreślić w kółko właściwe 

Po zapoznaniu się z Regulaminem OPP 70 obowiązującym od dnia 01 września 2020 r. zobowiązuję się do jego 

przestrzegania i stosowania. Ponadto oświadczam, że na każde zajęcia, na które dziecko zostało przyjęte, będzie 

ono: 

1. Przyprowadzane i odbierane z miejsca zajęć przez rodzica/opiekuna prawnego*) 

2. Odbierane ze świetlicy szkolnej i przyprowadzane przez nauczyciela OPP 70 

3. Samodzielnie przychodzi, samodzielnie wychodzi 

4. Przyprowadzane i odbierane po zajęciach przez inną osobę>>>proszę wypełnić drugą stronę>> 

Uwagi: 

 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego:……………..…………….……………………………………. 
 

 

Oświadczenie uzupełniające:                       właściwe zakreślić 
            

Wyrażam zgodę na umieszczanie  fotografii oraz filmów zawierających wizerunek dziecka, 
zarejestrowany podczas realizacji: zajęć, konkursów, turniejów sportowych, uroczystości i innych 
imprez (organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”,), w internecie, prasie, telewizji, 
gazetkach okolicznościowych itp. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek dziecka może być wykorzystywany tylko 
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania OPP 70. 

TAK NIE 

……………………………………………………. 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
Po zapoznaniu się z zarządzeniem nr 9/2020 dyrektora OPP 70  z dn. 31.08.2020 r. oświadczam, że 

Oświadczenia obowiązkowe:       podpis w każdej sekcji 
Zapoznałem/am się z procedurą organizacji pracy  w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „70” 

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie 

zagrożenia epidemicznego a także zawartą tam procedurą postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika zajęć OPP 70 i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania i stosowania. 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  termometrem bezdotykowym– 

w razie wystąpienia objawów chorobowych. Pozyskane dane nie są gromadzone ani w żaden 

sposób przetwarzane. 

 

W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję 

się do odebrania dziecka niezwłocznie z wyznaczonego przez  placówkę miejsca do izolacji. 
 

Oświadczam, że w ciągu minionych 14 dni moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2, nikt z członków najbliższej rodziny i najbliższego otoczenia nie przebywa 

na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.  

 

Oświadczam, że na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych 

oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).  

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować ognisko w przypadku wystąpienia ww. oznak chorobowych 

i pozostawienie dziecka w domu. 

……………………………………………………. 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Pola obowiązkowe do wypełnienia 
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Ad. 4  Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez: …………………..………………..…………… 
(proszę podać imię i nazwisko) 

legitymującą się dowodem osobistym (innym dokumentem) …………………………………… 
(proszę wpisać serię i nr dokumentu) 
 
Oświadczenie osoby upoważnionej: 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolną 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70” w Warszawie w celu: 
identyfikacji mojej osoby na podstawie okazania dowodu osobistego (innego dokumentu), w zakresie: imię i nazwisko, 
seria i nr dokumentu.  

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70” z siedzibą w Warszawie, ul. L. Narbutta 
65/71. 
Państwa dane będą przetwarzane do momentu odwołania upoważnienia przez rodziców/opiekunów, najpóźniej do zakończenia 
bieżącego roku szkolnego w OPP 70. 
Informujemy, że udzieloną przez Państwo zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać 
drogą pisemną lub elektroniczną. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej:…………………….……………………………………. 

Uwagi: 
 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego:……………..…………….……………………………………. 

 


