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OŚWIADCZENIE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUG SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII” 

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że:           

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
obowiązujące w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski 
Ośrodek Terapii” i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y, że każda osoba dorosła wchodząca do budynku poradni zobowiązana 
jest do dezynfekcji rąk. 

3. Osoby wchodzące do poradni zobowiązane są do bezwzględnego stosowania maseczek 
oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych (lub do dezynfekcji rąk), ewentualnie przyłbic 
lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos. Stosowanie ochrony ust i nosa nie 
dotyczy, dziecka do ukończenia 4. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z 
powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub 
osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. 

4. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mnie, moich domowników, pracowników i innych 
osób przebywających w  SPPPKOT COVID-19. Jestem świadoma/y ,iż podanie 
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich przebywających w tym 
czasie na terenie poradni wraz z ich rodzinami. 

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

6. W czasie przychodzenia do poradni, jestem zdrowa/y.  Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, 
duszności, ani nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe. 

7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 
miałem styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

8. Zostałem poinformowana/y, że  należy przychodzić  o umówionej godzinie, w poczekalni 
może znajdować się jedna osoba, lub jeden rodzic z dzieckiem. 

9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora 
SPPPKOT. 

10. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 
przypadku wystąpienia zarażenia COVID-19 na terenie placówki. 
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       data i czytelny podpis 

 



 

 

 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” z siedzibą 31-148 Kraków, ul Helclów 23a, tel. 12 422 18 
58, email:kot.krakow@poczta.onet.pl, www.kot.krakow.pl 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez 
naszą placówkę. 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to 
masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej 
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy 
przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej 
kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w 
którym zostały zebrane. 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem 
realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak 
możliwości świadczenia przez nas usług. 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z 
wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

 


