…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ / DATA
……………………………………………………………………………………………..
/IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO /
……………………………………………………………..
/ADRES ZAMIESZKANIA/
……………………………………………………………..
/NR TELEFONU KONTAKTOWEGO/

DEKLARACJA
Niniejszym oświadczam, że moje dziecko
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DATA URODZENIA/

będzie uczęszczało na zajęcia ……………………………………………………………………………………………..…..………..
/NAZWA ZAJĘĆ/

organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w okresie…………………………………..……………
/OKRES TRWANIA ZAJĘĆ/

Oświadczam, że zapoznałem się z nowymi zasadami organizacji Gminnego Ośrodka Kultury
w Bestwinie w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, które dostępne są w siedzibie GOK
oraz na stronie: www.kultura.bestwina.pl/rygorysanitarne/ - rozumiem ich treść i przyjmuję
dostosowanie.

Do deklaracji dołączam:
1. OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA O ZDROWIU DZIECKA W ASPEKCIE COVID-19;
2. ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA.

………………………………….…………………………………………………….
DATA – PODPIS RODZICA/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW/

…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ / DATA

………………………………………………………………
/IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO /

……………………………………..
/ADRES ZAMIESZKANIA/

………………………………………
/NR TELEFONU KONTAKTOWEGO/

OŚWIADCZENIE O ZDROWIU DZIECKA
W ASPEKCIE COVID-19
Niniejszym oświadczam, że moje dziecko
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
/IMIĘ I NAZWISKO; DATA URODZENIA/

zgodnie z posiadaną przeze mnie najlepszą wiedzą, nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną
COVID-19, nikt z rodziny oraz osób bliskiego kontaktu nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej
izolacji. Dziecko jest zdrowe.
Mam pełną świadomość istniejącego zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 oraz jego
skutków dla życia i zdrowia mojego dziecka. Biorę pełną odpowiedzialność za dobrowolne
przyprowadzenie zdrowego dziecka na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Bestwinie.

………………………………….…………………………………………………….
DATA - PODPISY RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA/

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
Niniejszym wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
/IMIĘ I NAZWISKO; DATA URODZENIA/

przy pomocy termometru bezdotykowego podczas wejścia i pobytu dziecka w pomieszczeniach
Gminnego Ośrodka Kultury, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku podejrzenia niepokojących
objawów chorobowych. Jesteśmy poinformowani, iż pomiaru temperatury będzie dokonywał
instruktor zajęć bądź wyznaczony pracownik Gminnego Ośrodka Kultury.
………………………………….…………………………………………………….
DATA - PODPIS RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w związku z sytuacją epidemiologiczną
w celu zapobiegania, i przeciwdziałania Sars-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Stosownie do art. 13 Rozporządzenie
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 (dalej:
RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie ul. Krakowska nr 123,43-512
Bestwina, kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a)
b)

adresu email : dyrekcja@gok.bestwina.pl
pisemnie na adres siedziby administratora

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie w tym
przysługujących Pani/Panu oraz Pani/Panu dziecku/podopiecznemu prawach za pomocą:
a)
b)

adresu email : inspektor@gok.bestwina.pl
pisemnie na adres siedziby administratora

3.Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu/celach:
Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi Sars-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19 w tym w szczególności w celu informowania uprawnionych służb sanitarno-epidemiologicznych o wystąpieniu zakażenia lub zagrożenia
takim zakażeniem
4.Podstawa przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz e w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U. 2020 poz. 374),
5.Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających
Podanie danych osobowych w części w składanym oświadczeniu zwianym z pandemią COVID-19, jest dobrowolne jednak niepodanie danych
osobowych uniemożliwi zapisanie oraz udział Pani/Pana w sytuacji gdy dotyczy Pani/Pana dziecka/podopiecznego w zajęciach i
wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
6.Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe, a także Pani/Pana dane osobowe dziecka/podopiecznego (w sytuacji gdy również dotyczy) mogą być udostępniane
uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, powiatowa stacja
sanitarno-epidemiologiczna i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
7.Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w
Gminnym Ośrodku Kultury, a po tym czasie dodatkowo przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Po tym czasie dane zostaną zniszczone.
8.Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawa w tym prawo dostępu do treści
do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania,
9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana na danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może
Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10.Informacja
o
udostępnianiu
danych
osobowych
do
Państw
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

trzecich:

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana oraz Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe
nie będą też poddawane procesowi profilowania.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz rozumiem jej treść
……………………………………..…………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO

