
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim w czasie PANDEMII COVID-19

Imię i nazwisko uczestnika : …………………………............……………wiek.......……………….............

Aktualny nr telefonu do szybkiej komunikacji  …………………………………………………

Deklaruję chęć skorzystania z zajęć …................................................................
      (rodzaj zajęć) 

organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim od dnia ………………………........ 
wg harmonogramu zajęć.

Zapoznałem się i akceptuję Procedurę Bezpieczeństwa obowiązującą w M-GOK w Gryfowie Śląskim.
Oświadczam,  że  dane  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym.  Jestem  świadomy/a
odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....………..……………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego*

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA ZAJĘĆ* 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim.

2. Oświdczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówki w obecnym stanie 
epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/mój
udział w zajęciach. Jednocześnie nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego 
zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być zwiazane z pobytem
dziecka/moim w placówce. 

3. Jestem  świadoma/y  faktu,  że  podanie  nieprawdziwych  informacji  naraża  na  kwarantannę  wszystkich
uczestników zajęć wraz z pracownikami placówki i ich rodzinami.

4. Wiem, że odpowiedzialność za narażenie na zakażenie COVID-19 w czasie dojazdu do M-GOK leży po 
mojej stronie.

5. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

6. Oświadczam, że moje dziecko/ja jest/em zdrowe/y. Nie ma/m kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie
wystąpiły u niego/u mnie żadne inne niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni, oraz nie
miało/em styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. Regularnie przypominam swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

8. Moje dziecko na zajęcia nie będzie przynosiło żadnych przedmiotów z zewnątrz.
9. Zobowiązuję się również do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników M-GOK i w przypadku

gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania go w
trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji.

10. Wyrażam/*nie  wyrażam  zgody  na  ewentualne  dokonywanie  pomiaru  temperatury  termometrem
bezdotykowym mojemu dziecku/mnie przed rozpoczęciem zajęć.

11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora M-GOK w Gryfowie
Śląskim (nr tel. 78 12 900)

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 
COVID-19.

13. Procedury zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w M-GOK w Gryfowie Śląskim 
obowiązują do odwołania.

………………….…………………………………………...
   podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego

* niepotrzebne skreślić



* OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
(adres: 59-620 Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 33a, adres e-mail: mgokgryfow@wp.pl, numer telefonu: 75 78 12
900)

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Pani/Pan  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email lub pisemnie
na adres Administratora.

3) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  w celu  monitoringu potencjalnych  zagrożeń związanych  z
rozprzestrzenianiem się  koronawirusa  SARS-Cov-2  –  COVID-19  i  podejmowania  działań  prewencyjnych  oraz
wspierających. 

4) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  ww.  celu.  Formularze
zawierające  dane  osobowe  zostaną  komisyjnie  zniszczone  po  zakończeniu  stanu  epidemii  lub  po  wydaniu
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

…..........................................
       podpis


