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Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na wykonanie samodzielnego testu antygenowego PoC 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

I.  Zgoda na wykonanie samodzielnego testu antygenowego PoC 

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z § 1629 ust. 1 zd. 2 alternatywa 1 niemieckiego 
kodeksu cywilnego (BGB) wyrażamy zgodę, aby nasz syn / nasza córka 

 

______________________________, urodzony/-a dnia ____________________1 

 

samodzielnie wykonał/-a test na obecność podejrzenia zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 przy użyciu szybkiego testu antygenowego PoC w miejscach na terenie 
szkoły przewidzianych do przeprowadzania testów antygenowych PoC. Zgoda 
obejmuje również demonstrację i objaśnienie testu oraz towarzyszenie i nadzór ze 
strony osób akredytowanych w szkole i uprzednio przeszkolonych, chyba że posiadają 
one wystarczające kwalifikacje z tytułu wykonywania zawodu medycznego. Do osób 
takich należą w szczególności nauczyciele lub działający jako wolontariusze asystenci 
administracyjni, osoby zatrudnione w centrum testowym wykonujące zawód główny 
lub uboczny (np. lekarze lub pracownicy organizacji charytatywnych). 

Powyższy test antygenowy PoC nie jest przeprowadzanym z urzędu testem 
przesiewowym całej szkoły, lecz dobrowolnym i bezpłatnym samobadaniem Państwa 
córki lub syna. Szczegółowe informacje o teście, a w szczególności o sposobie jego 
przeprowadzenia, można znaleźć w instrukcji i wskazówkach dotyczących użycia 
stosowanego produktu pod adresem internetowym https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-

n/#anchor-handhabung. 

Pozytywny wynik testu antygenowego oznacza początkowo tylko podejrzenie 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i nie stanowi jeszcze jego diagnozy. Jest 
całkiem możliwe, że test PCR, przeprowadzony po pozytywnym wyniku testu 
antygenowego, da wynik negatywny. Niemniej jednak wszystkie osoby, które wiedzą, 
że wynik przeprowadzonego własnoręcznie szybkiego testu antygenowego PoC 
("samodzielny test") na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest pozytywny, są 
zobowiązane do zgłoszenia się do osoby nadzorującej test natychmiast po uzyskaniu 
informacji o tym fakcie i udania się bezpośrednio do domu. W związku z tym dokument 
ten zawiera również dalsze wyjaśnienia na wypadek pozytywnego wyniku testu na 
obecność antygenów. 
 
W przypadku negatywnego wyniku testu antygenowego, wynik samobadania jest 
zawsze tylko chwilowym obrazem stanu zdrowia. Testy nie dają zatem całkowitej 

 
1 Pełnoletni uczniowie również wpisują w tym miejscu swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia. 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
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pewności, że Państwa dziecko nie jest zakażone wirusem SARS-CoV-2. Dlatego w 
przypadku negatywnego wyniku testu należy nadal bezwzględnie przestrzegać zasad 
higieny i zachowania odległości, jak również instrukcji dotyczących noszenia masek. 
 
Zgoda na wykonanie samodzielnego testu antygenowego PoC jest dobrowolna i może 
być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Uczestnictwo w samokontroli 
za pomocą testu antygenowego PoC wymaga, aby szkoła mogła uzyskać wiedzę o 
pozytywnym wyniku testu otrzymanego w wyniku przeprowadzenia testu 
antygenowego PoC. 

Niniejsze oświadczenie o wyrażeniu zgody musi być podpisane przez oboje rodziców, 
chyba że jeden rodzic reprezentuje dziecko samodzielnie, o ile wykonuje on 
samodzielnie władzę rodzicielską lub podjęcie decyzji zostało przeniesione na niego 
w myśl § 1628 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

 

 

 

miejscowość, data  podpisy rodziców względnie 
pełnoletniego ucznia lub pełnoletniej uczennicy 

 

 

 

II.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w 
wykonaniu samodzielnego testu antygenowego PoC 

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), wyrażamy zgodę na 
przetwarzanie następujących danych osobowych naszej córki wzgl. naszego syna w 
celu stwierdzenia ewentualnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2: 

• imię i nazwisko córki lub syna, 

• data i miejsce urodzenia córki lub syna, 

• adres córki lub syna, 

• dane dotyczące przebiegu edukacji szkolnej córki lub syna (szkoła, klasa lub 
rocznik), 

• imiona i nazwisko/-a rodziców, 

• adres rodziców, 

• wynik testu. 

Zgoda zawiera również upoważnienie dla nauczycieli i innych osób, które w imieniu 
szkoły lub w porozumieniu ze szkołą towarzyszą podczas wykonywania 
samodzielnego testu za pomocą testów antygenowych PoC, do wglądu w test 
antygenowy Państwa córki lub syna względnie do żądania wydania im tego testu. Nie 
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narusza to ewentualnych obowiązków ustawowych lub urzędowych, zgodnie z którymi 
muszą Państwo zgłosić pozytywny wynik szybkiego testu na obecność antygenów u 
córki lub syna do właściwego miejscowo urzędu zdrowia (por. zarządzenie 
Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, Młodzieży, Rodziny i Seniorów w aktualnie 
obowiązującej wersji dotyczące "Wydawania ogólnych zarządzeń w sprawie nakazu 
odosobnienia (izolacji lub kwarantanny) w warunkach domowych z powodu zakażenia 
nowym koronawirusem (SARS- CoV-2) lub zakwalifikowania do kategorii osób 
pierwszego kontaktu"). 

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych: 

Powyższe dane osobowe zostaną usunięte przez odpowiednie instytucje 
przetwarzające dane, o ile nie będą już potrzebne do wypełniania ich zadań - w 
szczególności do zapewnienia koniecznej izolacji w szkole lub nieuczestniczenia w 
szkolnych zajęciach lub przerwania łańcucha zakażeń. 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych przez szkołę jest dyrektor szkoły, do 
której uczęszcza Państwa córka lub syn. 

Centralnym Inspektorem ds. Ochrony Danych Ministerstwa Edukacji dla Szkół 
Publicznych jest: 

Pan Torsten Mai, z którym można skontaktować się pod adresem:  
telefon: 0431-988-2452 oraz e-mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

Osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługują przy spełnieniu niezbędnych 
przesłanek następujące prawa: prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo 
do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, 
prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia 
danych zgodnie z art. 20 RODO i prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. 

Skargi dotyczące przetwarzania danych można składać do Centralnego Inspektora ds. 
Ochrony Danych Ministerstwa Edukacji dla Szkół Publicznych 
(Datenschutzbeauftragter des Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen) lub 
do Państwowego Inspektora ds. Ochrony Danych w Niezależnym Państwowym 
Centrum Ochrony Danych (Landesbeauftragte für Datenschutz beim Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz), Holstenstraße 98, 24103 Kiel. 

Jeśli szkoła dowie się o dodatnim wyniku testu na obecność antygenów u Państwa 
córki lub syna, to tymczasowo - tzn. do czasu uzyskania dowodu braku zakażenia w 
postaci ujemnego wyniku testu PCR lub odrębnej decyzji właściwego urzędu zdrowia 
lub innego właściwego organu - nie zezwoli jej/mu na udział w lekcjach i egzaminach 
- dla których może być wyznaczony dodatkowy termin - w szkole, aby w ten sposób 
zapewnić, że nie dojdzie do zakażenia nauczycieli, innych uczniów lub innych osób. 
Państwa córka lub syn będą musieli opuścić kohortę natychmiast po uzyskaniu 
informacji o pozytywnym wyniku testu antygenowego. Podczas izolacji w szkole 
Państwa córka lub syn będą mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną. Wyrażając zgodę 
na wykonanie przez córkę lub syna samodzielnego testu przy użyciu testu 
antygenowego PoC, zobowiązują się Państwo do odebrania córki lub syna ze szkoły 
tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu od szkoły informacji o pozytywnym wyniku 
testu antygenowego. 

mailto:DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
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Można się z nami skontaktować telefonicznie w czasie zajęć szkolnych naszej córki 
lub naszego syna pod następującymi numerami telefonów lub telefonów 
komórkowych: 

 

1. ______________________________ 
 
 

2. ______________________________ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej 
chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość wobec szkoły naszej córki lub naszego 
syna. Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania, w tym przekazywanie 
danych, pozostaje zgodne z prawem. 

Niniejsze oświadczenie o wyrażeniu zgody musi być podpisane przez oboje rodziców, 
chyba że jeden rodzic reprezentuje dziecko samodzielnie, o ile wykonuje on 
samodzielnie władzę rodzicielską lub podjęcie decyzji zostało przeniesione na niego 
w myśl § 1628 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

Jeżeli uczeń jest już pełnoletni, to swoim podpisem wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w opisanym powyżej zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 
1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz dokumentuje, że z aprobatą przyjął do 
wiadomości wszystkie dalsze informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o 
wyrażeniu zgody na wykonanie samodzielnego testu antygenowego PoC. 

 

 

 

miejscowość, data  podpisy rodziców względnie 
pełnoletniego ucznia lub pełnoletniej uczennicy 

 


