
Zarządzenie nr 10/2020  z dnia 01 września 2020 roku 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 

w sprawie wprowadzenia procedury przetwarzania danych szczególnej kategorii 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 

poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę przetwarzania danych szczególnej kategorii, 

stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

……………................. 

(podpis dyrektora) 

 



Załącznik 

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W szkole może być dokonywany pomiar temperatury. Pomiar temperatury w Szkole 

będzie wykonywany w sytuacji, gdy u dziecka zaobserwuje się niepokojące objawy 

chorobowe.  

4. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie pisemnej zgody rodziców 

(prawnych opiekunów). 

5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, 

niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie 

zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………..      ……...…………….. 

……………………………………..      (data, miejscowość) 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na 

dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

……….………………………….. 

(podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 


