
DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

 

 

 

NUMER TELEFONU                                                   

DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU 

 

 

 

1) Czy Pani/Pana dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)?   

o Tak 

o Nie 

 

2) Czy obecnie występują u Pani/Pana dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?  

o Tak 

o Nie 

 

3) Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w/w objawy u 

kogoś z domowników?  

o Tak 

o Nie  

KLAUZULA  RODO                                                       

Zgodnie z art.13 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana wychowanka danych osobowych jest Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach,  z siedzibą w Siemiatyczach przy 

ul. Ogrodowej 6, 17-300 Siemiatycze, tel: 85 655 25 87, e-mail: zlobek1@siemiatycze.eu  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. nr (85) 655 25 87 i adresem e-mail: 

zlobek1@siemiatycze.eu  

3. Dane osobowe Pana/Pani wychowanka będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 4.02.2011r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 

730, 2020) o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                                       

i wychowawczych w placówce. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani wychowanka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Dane osobowe Pana/Pani wychowanka przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa oraz Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy.  

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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