Oświadczenie własne
dotyczące przynależności osób uprawnionych do opieki w nagłych wypadkach w szkole
od wskaźnika zakażeń 150 lub więcej osób w ostatnich siedmiu dniach na 100 tysięcy mieszkańców
według publikacji Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza
Przedniego
Stan: 17.02.2021

Nazwa szkoły

Klasa

Nazwisko/imię dziecka

Data urodzenia dziecka

Adres dziecka (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że:



nie ma możliwości zorganizowania prywatnej opieki nad dzieckiem w inny, odpowiedzialny sposób.

Jestem/jesteśmy świadomi, że
-

aby skorzystać z doraźnej opieki w szkole, przynajmniej jedno z rodziców musi być zatrudnione w
sektorze infrastruktury krytycznej (patrz lista w oświadczeniu dotyczącym niezbędności) i

-

pracodawca oświadczył o niezbędności pracownika. Dołączone pisemne oświadczenie
pracodawcy. Jeśli jedno z rodziców jest samozatrudnione w sektorze infrastruktury krytycznej, wyżej
wymieniony dokument zastępuje się odpowiednim oświadczeniem własnym.

Niezależnie od powyższego, dzieci rodziców samotnie wychowujących mogą być przyjmowane do
nadzwyczajnej opieki szkolnej również spoza obszaru objętego systemem w drodze uzasadnionych decyzji
indywidualnych.*
Uzasadniony przypadek indywidualny dla dzieci samotnie wychowujących rodziców zachodzi na przykład
wtedy, gdy nie można żądać od samotnie wychowującego rodzica opieki nad dzieckiem podczas wykonywania
przez niego pracy zdalnej ze względu na rodzaj wykonywanej działalności.
Jestem/jesteśmy ponadto świadomy/świadomi, że zapewniona zostanie opieka nad uczniami z
niepełnosprawnością złożoną i problemami zdrowotnymi niezależnie od ich wieku i mojej/naszej sytuacji
zatrudnienia. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych i problematycznych sytuacjach np. w przypadku
zagrożenia dobra dziecka zapewniona zostanie opieka w stacjonarnych i częściowo stacjonarnych centrach
pomocy dzieciom i młodzieży.*
Należy przedstawić dyrekcji szkoły uzasadnienie indywidualnego przypadku.
Z wyżej przedstawionych powodów jestem/jesteśmy zdany/zdani na doraźną opiekę nad moim/naszym
dzieckiem w dniach:

Data (od – do)

Opiekunowi prawni muszą niezwłocznie zgłaszać do dyrekcji szkoły zmiany w niniejszym
oświadczeniu.

Miejscowość, data

Podpis pierwszego rodzica

*zgodnie z § 7d ustępu 3 i 4 Drugiego Rozporządzenia w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa w połączeniu z § 2 ust. 4
Rozporządzenia w sprawie opieki dziennej nad dziećmi w związku pandemią koronawirusa

Podpis drugiego rodzica (niepotrzebne w przypadku samotnie wychowującej matki/samotnie wychowującego ojca)
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Szanowni Rodzice,
niniejszym informuję, że w naszej szkole będą gromadzone dane osobowe, o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o
odstępstwach od zakazu uczęszczania do naszej szkoły w formie opieki doraźnej zgodnie z § 7d ust. 3 Drugiego
Rozporządzenia o zwalczaniu chorób układu oddechowego COVID-19/przenoszenie SARS-CoV-2 na terenie szkoły
(Drugie Rozporządzenie w sprawie szkół w związku pandemią koronawirusa – 2. SchulCoronaVO M-V). Celem tego
środka jest zapobieżenie, na ile to możliwe, infekcjom i epidemiologicznemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
w szkołach. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu podjęcia decyzji dotyczącej uprawnień do opieki szkolnej w
nagłych wypadkach.
W ramach tego przetwarzamy Państwa dane/dane osobowe Państwa dziecka. Oznacza to, że zgodnie z art. 13 RODO
istnieją obowiązki informacyjne, które chcielibyśmy niniejszym wypełnić.
1.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych względnie danych osobowych ucznia w rozumieniu
rozporządzenia RODO jest dyrekcja szkoły. W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z dyrekcją
szkoły.
2.
Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Dane osobowe Państwa wzgl. Państwa dziecka, będą przetwarzane, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o
odstępstwach od zakazu przebywania w szkole w formie doraźnej opieki w naszej szkole zgodnie z § 7d ust. 3 Drugiego
Rozporządzenia w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze
Przednie (SchulCoronaVO M-V). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto
obowiązuje nas Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych kraju
związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Rozporządzenie w sprawie postępowania z danymi osobowymi
uczniów, opiekunów, nauczycieli i innych pracowników szkół kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
(Rozporządzenie o Ochronie Danych Szkolnych – Schuldatenschutzverordnung – SchulDSVO M-V).
3.
Kategorie danych osobowych
W ramach gromadzenia danych zapisywane są nazwisko i imię ucznia, jego adres, data urodzenia oraz klasa, a także
nazwisko i imię rodzica (niezbędnego w pracy) względnie nazwisko opiekuna prawnego. Te dane służą jednoznacznemu
przypisaniu rekordu danych i sprawdzeniu przesłanek złożonego przez Państwa wniosku o opiekę doraźną. Nie przetwarza
się innych danych osobowych.
4.
Kategorie odbiorców
Państwa dane osobowe, względnie dane osobowe ucznia, będą przetwarzane przez wychowawcę klasy oraz dyrekcję
szkoły względnie przez sekretariat i przekazywane dalej do celów statystycznych w zanonimizowanej formie do
właściwego Państwowego Urzędu Szkolnego oraz Ministerstwa Oświaty, Nauki i Kultury kraju związkowego
Meklemburgia-Pomorze Przednie. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach administracji szkolnej
wyłącznie przez osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie procedur administracyjnych lub osoby, którym na przykład
w ramach postępowania odwoławczego, zostanie powierzone zadanie, w ramach którego będą przetwarzane Państwa
dane. Są to na przykład właściwe rady szkolne. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w
ramach właściwych kompetencji.
5.
Okres przechowywania
Zakres uprawnień do opieki doraźnej jest odnotowywany, a formularz jest niezwłocznie niszczony. Przechowywane będą
wyłącznie dane zanonimizowane do celów statystycznych zgodnie z wytycznymi w sprawie archiwizacji dla administracji
kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
6.
Prawo do informacji i inne prawa
Zgodnie z RODO przysługują Państwu również następujące prawa:
•
•
•

Mogą Państwo otrzymać informacje dotyczące przechowywanych Państwa danych osobowych (artykuł 15
RODO).
Jeśli Państwa dane zostały przetworzone nieprawidłowo, mają Państwo prawo do ich sprostowania (artykuł
16 RODO).
Jeśli wymagania prawne są spełnione, mogą Państwo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i
zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania (artykuł 17, 18 i 21 ust. 1 RODO).

7.
Prawo do wniesienia skargi
Zgodnie z artykułem 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do
inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju związkowym
Werderstraße 74 A
19055 Schwerin
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.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły

Strona 3 z 3

