Załącznik nr 3

Księżpol, ………………………………….
Oświadczenie rodzica / opiekuna uczestnika zajęć
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, zajęcia

W związku z udziałem w zajęciach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu
Ja niżej podpisana/y, świadoma/y sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożeń związanych
z zakażeniem COVID-19, deklaruję dobrowolny udział mojego dziecka w zajęciach na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu

1. Oświadczam, że nie występują u dziecka objawy wskazujące na występowanie
choroby zakaźnej (m.in. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała).
2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni dziecko ani inni domownicy nie mieli
kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
o zakażenie.
3. Oświadczam, że dziecko i inni domownicy nie są objęci kwarantanną.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa
podczas prowadzenia zajęć w związku z zagrożeniem koronawirusem.

5. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że w chwili widocznych oznak choroby,
w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie będzie mogło w danym dniu i kolejnych
dniach do ustąpienia objawów chorobowych, uczestniczyć w zajęciach.
6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora/instruktora placówki o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w dziecka najbliższym
otoczeniu.
7. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury dziecka przed zajęciami.

................................................................................
Podpis rodzica / opiekuna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – UCZESTNIK ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GOK
1.
2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, ul.
Biłgorajska12, 23-415 Księżpol, dalej zwany „Administratorem”.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email: biuro@myszkowiak.pl

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zajęciach cyklicznych (tanecznych,
plastycznych, muzycznych, teatralnych) organizowanych przez GOK.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust 1 lit. e RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
2) art. 6 ust 1 lit. b - w celu zawarcia i realizacji umów
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego.
6.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu
jej cofnięcia.
3) przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.
7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych
osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie
Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej
samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

______________________________
(data i podpis Administratora)

……………………………………………………………………………..
(podpis uczestnik zajęć/ opiekun)

