Oświadczenie dotyczące niezbędności osób zatrudnionych
tutaj: obiekty szkolne
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

Informacje o osobie zatrudnionej:
Imię, nazwisko

Adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

Działalność osoby zatrudnionej:
W jednym z poniższych krytycznych obszarów infrastruktury:
Sektor zdrowia i opieki zdrowotnej:
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

w szczególności szpitale, służby ratunkowe, prywatne praktyki lekarskie, gabinety
stomatologiczne, pomoc medyczna
terapeuci psychospołeczni, psychoterapeuci dziecięcy i młodzieżowi, pomoc
psychospołeczna w nagłych wypadkach,
stacjonarne instytucje opieki nad seniorami, ambulatoryjne służby opieki
położne, personel paramedyczny
produkcja, kontrola i transport leków, produkcja sprzętu medycznego, artykułów higienicznych
lub środków dezynfekcyjnych
apteki i sklepy ze sprzętem medycznym
pogotowie weterynaryjne

Pozostałe obszary sektora zdrowia i opieki zdrowotnej:
⧠
⧠

Kasy chorych
Sektory wspierające służbę zdrowia i opieki zdrowotnej (np. oczyszczalnie, pralnie, catering i
administracja)

Administracja państwowa
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Podstawowe zadania administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości
Policja, Bundeswehra, urząd celny, straż pożarna (zawodowa straż pożarna, ochotnicza straż
pożarna, zakładowa straż pożarna), służby zapobiegające katastrofom, ochrona konstytucji
Urząd pracy i ośrodki pośrednictwa pracy
Organy BHP oraz ochrony konsumenta
Zarządcy dróg i przedsiębiorstwa drogowe
Administracja finansowa
Szkoły wyższe i pozostałe placówki naukowe
Rząd i parlament
Instytucje sądownicze, prawnicy, notariusze, służba więzienna, służba w aresztach śledczych

Szkoły, centra pomocy dzieciom i młodzieży, centra pomocy
niepełnosprawnym, interwencja kryzysowa i w sprawie konfliktów:
⧠
⧠
⧠

osobom

Zapewnienie wsparcia w szkołach, przedszkola, placówki opieki dziennej nad dziećmi,
niezbędna opieka w stacjonarnych centrach pomocy dzieciom i młodzieży (na przykład pomoc
wychowawcza) i instytucje dla osób niepełnosprawnych
niezbędna oferta w zakresie pomocy i ochrony centrów pomocy dzieciom i młodzieży oraz
oferta w zakresie pomocy i ochrony dla innych osób wymagających ochrony
Doradztwo dla kobiet w ciąży w sprawie konfliktów, konsultanci centrów ochrony kobiet i dzieci
oraz społeczne instytucje interwencji kryzysowych

Zaopatrzenie w żywność:
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⧠
⧠
⧠
⧠

Rolnictwo, produkcja i przetwarzanie żywności, sprzedaż żywności
Rybołówstwo
Drogerie
Dostawa i logistyka żywności

Usługi użyteczności publicznej:
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Organy i organizacje odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę, paliwo, ogrzewanie komunalne,
odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów
Stacje paliw
Technologia informatyczna i telekomunikacja (usuwanie usterek i utrzymanie sieci oraz
infrastruktury komunikacyjnej)
Finanse i ubezpieczenia (zaopatrzenie w gotówkę, obrót płatniczy, udzielanie kredytów, usługi
ubezpieczeniowe) doradcy podatkowi
Lokalny i dalekobieżny publiczny transport pasażerski i towarowy, transport lotniczy i morski
Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi pogrzebowe
Służby bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej
Usługi sprzątania dla infrastruktury krytycznej

Media:
⧠

w szczególności nadawanie wiadomości i przekazywanie informacji oraz komunikacja w
zakresie ryzyka i sytuacji kryzysowych

Skrótowe wyjaśnienie dotyczące działalności i jej znaczenia dla infrastruktury krytycznej:

Dane dotyczące pracodawcy:
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu

Nazwa pracodawcy

Miejsce prowadzenia działalności/główna siedziba pracodawcy (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

Oświadczenie o niezbędności:
Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniony(-a) zatrudniony(-a) jest w sektorze infrastruktury
krytycznej oraz obecność tego rodzica na stanowisku pracy jest niezbędnie konieczna do
funkcjonowania tej infrastruktury krytycznej (niezbędność).

Okres/okresy niezbędności
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Data, podpis (w razie konieczności pieczęć) pracodawcy
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Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Szanowni Pracodawcy,
szanowni Rodzice,
Pragnę poinformować, że w naszej szkole zbierane są dane osobowe, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o
wyjątkach od zakazu wizyt w formie pomocy doraźnej w naszej szkole zgodnie z § 7d ust. 3 Drugiego Rozporządzenia o
zwalczaniu chorób układu oddechowego COVID-19/przenoszenia SARS-CoV-2 w okolicy szkoły (Drugie Rozporządzenie
w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa). 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 względnie dane osobowe Państwa pracownika. W związku z tym istnieje
obowiązek poinformowania zgodnie z artykułem 13 RODO, który chcemy niniejszym spełnić.
1.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Osobą odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych wzgl. danych osobowych Państwa pracownika w
rozumieniu rozporządzenia RODO jest dyrektor 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 pracownika 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 ustępu 3 Drugiego
Rozporządzenia w sprawie szkół w związku z pandemią koronawirusa – kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze
Przednie. 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 MeklemburgiaPomorze 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 pobierane jest nazwisko i imię Państwa pracownika, względnie niezbędnego w pracy
rodzica oraz jego adres. Ponadto będą gromadzone dane dotyczące rodzaju działalności zawodowej danego opiekuna
prawnego/rodzica oraz nazwa pracodawcy, nazwisko i imię osoby upoważnionej do składania podpisu oraz adres
pracodawcy (miejsce prowadzenia działalności/główna siedziba firmy). Te dane służą jednoznacznemu przypisaniu
rekordu danych i sprawdzeniu przesłanek wniosku o opiekę doraźną. Nie przetwarza się innych danych osobowych.
4.
Kategorie odbiorców
Wymienione dane osobowe są przetwarzane przez wychowawcę klasy oraz dyrekcję szkoły względnie sekretariat.
Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach administracji wyłącznie przez osoby, które są
odpowiedzialne za wdrażanie procedur administracyjnych lub osoby, którym na przykład w ramach postępowania
odwoławczego, zostanie powierzone zadanie, w których 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 roszczenia o pomoc w nagłych wypadkach jest odnotowywany, a formularz jest natychmiast niszczony.
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
.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
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