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do WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PORADNI DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNEJ DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE JEDNYM SŁOWEM W OPOLU

Opole, dnia……………………………………………
……………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………………………………………….
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DZIECKA, KTÓRE JEST OBJĘTE OPIEKĄ STACJONARNĄ W PORADNI DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNEJ
DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE JEDNYM SŁOWEM W OPOLU

1. Deklaruję w okresie pandemii COVID-19 udział dziecka w zajęciach organizowanych na terenie
STOWARZYSZENIA JEDNYM SŁOWEM wg wskazanego harmonogramu (właściwe podkreślić) :
a) terapii indywidualnej;
b) diagnozy funkcjonalnej w trybie indywidualnym;
c) diagnozie funkcjonalnej w trybie grupowym.

2.Oświadczam, że zapoznałam/em się, nie wnoszę zastrzeżeń i akceptuję Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa
funkcjonowania Stowarzyszenia Jednym Słowem w Opolu zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3. Oświadczam, że:
- Dziecko nie jest objęte przymusową kwarantanną w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w ramach
przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, ani też nie istnieją podstawy do nałożenia wobec niego takiej kwarantanny,
- Powyższe odnosi się również do mnie, moich domowników oraz osób, z którymi stale przebywam.
4. Zostałam/em poinformowany, iż wystąpienie następujących objawów: gorączka, kaszel, duszności/problemy
z oddychaniem, ogólne złe samopoczucie, bóle mięśni, katar, biegunka, zanik zmysłu powonienia/smaku może
świadczyć o zachorowaniu na COVID-19. W przypadku wystąpienia wskazanych objawów bądź jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących stanu zdrowia zarówno dziecka jak i członków rodziny zamieszkujących wspólnie,
zobowiązuję się odwołać planowaną wizytę bezpośrednią w Stowarzyszeniu Jednym Słowem.
5. W przypadku, gdyby u mojego dziecka niepokojące objawy chorobowe wystąpiły w trakcie zajęć, zobowiązuję się
do każdorazowego odbierania telefonów od terapeuty prowadzącego/dyrektora poradni oraz odebrania dziecka
w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w Stowarzyszeniu pomieszczenia do izolacji.
6. Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem świadoma/y,
że nie niwelują one zagrożenia w całości i istnieje możliwość zarażenia się COVID-19 mojego dziecka, mnie, moich
domowników, pracowników Stowarzyszenia Jednym Słowem i innych dzieci uczęszczających na zajęcia stacjonarne.
7. Oświadczam, że zwalniam Stowarzyszenie Jednym Słowem i poszczególnych członków jego personelu
z odpowiedzialności za szkodę na osobie związanej z ewentualnym zarażeniem się.
8. Przyjmuję do wiadomości, że prawdziwość oświadczeń opisanych wyżej jest warunkiem stacjonarnego
świadczenia usług w ramach Stowarzyszenia Jednym Słowem i zobowiązuję się powiadamiać niezwłocznie
o wszelkich zmianach co do tego stanu rzeczy.

………………………………………………………………………
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jednym Słowem w Opolu, ul. Tysiąclecia 7c, 45-462
Opole. Dane kontaktowe Administratora danych dostępne są na stronie internetowej www.jednymslowem.org.pl w zakładce
‘Kontakt’, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem jednymslowem.iod@gmail.com
2. Państwa dane i dane dziecka będę będą przetwarzane w celu realizowania zajęć stacjonarnych zgodnie z wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6.1.e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym. Wszelkie przekazane przez Państwa informacje o stanie zdrowia przetwarzane są
na podstawie art. 9.2.g RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
4. Państwa dane będą przechowywane przez okres do 30 dni od zakończenia trwania epidemii COVID – 19
oraz po upływie okresu przechowywania danych, w przypadku gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

