................................................
Imię i nazwisko dziecka

................................................
Data i miejscowość

................................................
Numer kontaktowy do rodzica/
opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany .............................................................................. oświadczam,
że zapoznałem/am się z Zasadami przebywania i korzystania z pomieszczeń Sali Kultury
im. św. Floriana w Baninie w związku z prowadzoną działalnością statutową Ośrodka
Kultury i Sportu w Żukowie w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich
przestrzegania w szczególności do stosowania się do następujących zasad:
 uczestnictwo w zajęciach wyłącznie osób zdrowych;
 zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby
zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną
kwarantannie;
 obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych, które pojawiły się w trakcie trwania zajęć;
 dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku;
 obowiązek noszenia własnej maseczki lub zachowywania 2-metrowego
dystansu od innej osoby;
 zakaz
przebywania
w
obiekcie
rodziców/opiekunów
prawnych
przyprowadzających dzieci na zajęcia w trakcie trwania zajęć;
 uczestnicy zajęć nie wnoszą żadnych własnych przedmiotów na zajęcia i nie
zabierają ze sobą powstałych na zajęciach prac.
Oświadczam również, że:


jestem w pełni świadomy/a odpowiedzialności za posłanie dziecka na zajęcia
w obecnej sytuacji epidemiologicznej;
 zostałem poinformowany o ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie mojego
dziecka i naszej rodziny, tj. mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych
i wdrożonych środków ochronnych może dojść do zarażenia COVID-19
na terenie obiektu, w związku z czym nasza rodzina i najbliższe otoczenia może

zostać poddane kwarantannie, a Sala Kultury im. św. Floriana w Baninie może
zostać zamknięta do odwołania, wszyscy przebywający na terenie obiektu oraz
ich rodziny i najbliższe otoczenie mogą zostać poddani kwarantannie.
Dziecko nie jest/jest* uczulone na środki dezynfekujące.
* niewłaściwe skreślić.

............................................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, że:











administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo,
tel. 58 680 08 48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl,
we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez email: iod@okis-zukowo.pl,
dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zajęć i zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w obiekcie Sala
Kultury im. św. Floriana w Baninie w czasie epidemii COVID-19,
przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w zakresie danych
identyfikacyjnych,
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnym, w relacji z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce,
podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
uczestnictwa w zajęciach,
dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, za wyjątkiem tych podmiotów, które są uprawnione na podstawie
przepisów prawa,
dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia COVID-19,
w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
przysługuje nam prawo żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu
wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

