
Zgoda – Pomiar temperatury  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę  na pomiar temperatury mojego dziecka  
 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                       (imię i nazwisko)  

uczęszczającego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze  
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
 
 
 
Jelenia Góra, dnia……………………                                      ………………………………………………………. 
                                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców - po przyjęciu 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO 
informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  im. St. Moniuszki w Jeleniej Górze,  ul. Piłsudskiego 26,   58-500 Jelenia Góra 
 
1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej adres e-mail:  madamaszek@zontekiwspolnicy.pl  oraz telefonicznie pod numerem: 608294903 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO  - tj. na podstawie zgody  

b) art. 9 ust. 2 lit. c  RODO w celach ochrony żywotnych interesów osoby które dane dotyczą 

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 

prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do 1 roku. 

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. 

ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność 

zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 
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