
Załącznik 2 
do Zarządzenia nr 11/2020

Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia  22 maja 2020 r.

Piotrków Trybunalski, dnia ……………………..

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

..........................................................................
              (stanowisko pracy)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się do stosowania:

„Procedury  postępowania  na  wypadek  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  SARS-CoV-2
lub zachorowania na COVID-19”

wprowadzoną  Zarządzeniem nr  11/2020 Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  22 maja 2020 r.

 ……………………………………………..
                                                                                         data i podpis pracownika



 Załącznik 2 
do Zarządzenia nr 12/2020

Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia  22 maja 2020 r.

Piotrków Trybunalski, dnia ……………………..

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

..........................................................................
              (stanowisko pracy)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się do stosowania:

„Zasad i warunków organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych 
dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej, 
konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

wprowadzoną  Zarządzeniem nr  12/2020 Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  22 maja 2020 r.

 ……………………………………………..
                                                                                         data i podpis pracownika



Załącznik 
do Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
lub zachorowania na COVID-19 
wprowadzonej Zarządzeniem nr 11/2020 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia  22 maja 2020 r.

Piotrków Trybunalski, dnia ……………………..

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

..........................................................................
              (stanowisko pracy)

Oświadczenie

Oświadczam, iż w celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami  oraz  między  pracownikami  a  dyrektorem  oraz  w  celu  umożliwienia  szybkiego 

reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wyrażam zgodę na zasadę kontaktów 

telefonicznych, z wykorzystaniem prywatnego telefonu.

                                                                                       …....……………………………………………..
                                                                                               data i podpis pracownika



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski,  aleja 3 

Maja 28/34, reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej  
przez Państwa zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c. w  pozostałych  przypadkach  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody  w  zakresie  i  celu 
określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  naszą  jednostką  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  jesteśmy 
Administratorem Danych Osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w  
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w  zamian ich 
ograniczenia,

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub  
dochodzenia roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po  
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej  
przez tą osobę,

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  lub  
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i  
wolności  osoby,  której  dane dotyczą,  wymagające ochrony danych  osobowych,  w  szczególności,  gdy  osoba  której  dane  dotyczą  jest  
dzieckiem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo  
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych  
osobowych jest dobrowolne. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:marcin.tynda@efigo.pl


Załącznik nr 1

Imię i nazwisko:..........................................

…................................................................

Stanowisko: …...........................................

Oświadczenie pracownika

Oświadczam, że :

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS 
COV-2   oraz  nikt  z  członków  najbliższej  rodziny,  otoczenia  nie  przebywa 
na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby COViD-19;

   -  nie  przejawiam  żadnych  oznak  chorobowych  (podwyższona  temperatura,  kaszel,  katar, 
duszność);

     - wyrażam zgodę na codzienne mierzenie temperatury przed podjęciem przeze mnie pracy  
przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika.

Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa SARS CoV-2  moim i moim najbliższym otoczeniu,  zanim stawię 
się do pracy.

……………………                                               ……………….............................…………….
        data                                                                           czytelny podpis pracownika



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
d. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 97-300 Piotrków Trybunalski,  aleja 3 

Maja 28/34, reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Burzyńską.

e. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.tynda@efigo.pl.

f. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej  
przez Państwa zgody.

g. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

c. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

d. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

e. w  pozostałych  przypadkach  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody  w  zakresie  i  celu 
określonym w treści zgody. 

h. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
g. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

h. inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  naszą  jednostką  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  jesteśmy 
Administratorem Danych Osobowych. 

i. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w  
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

j. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i  nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w  zamian ich 
ograniczenia,

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub  
dochodzenia roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po  
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej  
przez tą osobę,

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  lub  
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i  
wolności  osoby,  której  dane dotyczą,  wymagające ochrony danych  osobowych,  w  szczególności,  gdy  osoba  której  dane  dotyczą  jest  
dzieckiem. 

k. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

l. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo  
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

m. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych  
osobowych jest dobrowolne. 

n. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa.

o. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:marcin.tynda@efigo.pl

