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Oświadczenie osoby pełnoletniej  

mającej brać udział w badaniach, konsultacjach na terenie  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20  

 

 

Ja, niżej podpisany(a),    

......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia: 

☐ ani ja, ani żaden z domowników zamieszkujących ze mną we wspólnym gospodarstwie 
domowym nie wykazuje typowych objawów chorobowych wskazujących na zarażenie 
koronawirusem;  

☐ w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem(am) kontaktu, bez zastosowania właściwych środków 
ochrony osobistej, z osobami, względem których potwierdzono zarażanie koronawirusem i nie 
zostały one jeszcze wyleczone;  

☐ żaden z domowników zamieszkujących ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie 
przebywa w izolacji ani na kwarantannie związanej z ograniczeniem rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych. 

 

 
………………..……………………………………. 

Data i czytelny podpis  
 

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu i związanych z realizacją zadań Poradni w trakcie pandemii 
koronawirusa jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17,  
01-381 Warszawa, kontakt do inspektora ochrony danych: iod.bemowo@edukompetencje.pl. 

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. i) 
ogólnego rozporządzenia rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO).  

3. Celem przetwarzania danych osobowych za jest realizacja przepisów prawa zobowiązujących do zapewnienia 
bezpieczeństwa osób korzystających z pomocy Poradni i jej pracowników. 

4. Administrator może udostępniać podane dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa 
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym); 

5. Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji przytoczonych wyżej celów.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu, prawo do ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. W przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przysługuje także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


