
       

……………………………………………………………………………….……….. 

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

(nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

DEKLARACJA   RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zostałem poinformowana/poinformowany o zasadach organizacji dowozów w czasie epidemii
*
. 

2. Będę przyprowadzała/przyprowadzał do pojazdu, którym organizowany jest bezpłatny przewóz  

i opieka, mojego dziecka do szkoły/ośrodka/przedszkola tylko i wyłącznie zdrowe dziecko, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych np.: kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała (przekraczającej 37
o
C). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, 

iż w chwili widocznych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  

u mojego dziecka, w tym podwyższonej temperatury ciała przewoźnik będzie miał prawo 

odmówić przewozu. 

3. Nikt z domowników, z którymi zamieszkuje dziecko nie przebywa na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji.  
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  

 

.......................................................…..                         
              (imię i nazwisko dziecka) 

 

- przy wejściu dziecka do pojazdu termometrem bezdotykowym. 

 

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

    (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Administratorem danych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin,  

tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować w sprawie ochrony danych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu; lub pisemnie na adres 

Administratora danych. Dane są przetwarzane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem COVID -19. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda - art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz ochrona zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii 

COVID 19 - art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po 

wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Dane dotyczące temperatury ciała dziecka 

nie są zapisywane ani utrwalane. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein, UK i Islandię). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 

(o ile prawo takie okaże się zasadne), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności odpowiednim służbom sanitarnym. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne zorganizowanie dowozu Pani/Pana dziecka. 

 

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

    (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

* - zasady organizacji dowozów w czasie epidemii na odwrocie strony 

mailto:odo@ztm.lublin.eu


 

Zasady organizacji dowozów w czasie epidemii. 

W okresie obowiązywania na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 

organizacji dowożenia będą miały zastosowanie następujące zasady: 

1) z dowozów będą mogli korzystać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała) oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji. W przypadku widocznych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych np. kataru kaszlu, podwyższonej temperatury ciała przewoźnik ma prawo 

odmówić przewozu.  

2) uczniowie mogą być przyprowadzani do dowozu przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie przyprowadzający 

ucznia powinni stosować środki ochronne tj. zapewnić osłonę ust i nosa za pomocą: 

maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego, 

3) rodzic/opiekun ucznia powinien zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

zabawek lub rzeczy wnoszonych przez ucznia do pojazdu, 

4) przed wejściem do pojazdu (zarówno na kursach porannych, jak i popołudniowych) będzie 

przeprowadzany pomiar temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru podwyższonej temperatury ciała ucznia 

przewoźnik ma prawo odmówić przewozu. 

5) załoga pojazdu (kierowca, opiekun) powinna stosować środki ochronne w zakresie osłony 

ust i nosa za pomocą: maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego, a także stosować 

rękawiczki jednorazowe, 

6) do pracy jako kierowca/opiekun w danym dniu mogą być dopuszczone jedynie osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,  

7) po każdym kursie załoga pojazdu powinna zdezynfekować termometr używany do pomiaru 

temperatury ciała uczniów korzystających z przewozu,  

8) każdorazowo po zrealizowaniu porannych kursów dowozowych do szkoły/ośrodka oraz 

popołudniowych kursów odwozowych do szkoły/ośrodka powinna zostać przeprowadzona 

dezynfekcja wspólnie używanych powierzchni w pojeździe (tj.: klamek, poręczy oraz 

miejsc, które są często dotykane) oraz usunięcie wszelkich śmieci, zanieczyszczeń. Po 

przeprowadzonej dezynfekcji należy przeprowadzić wietrzenie pojazdu, tak aby uczniowie 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

9) liczba osób przewożonych w pojeździe musi być zgodna z aktualnymi przepisami 

wydanymi w szczególności przez Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 


