
OŚWIADCZENIE 
 
dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w GOK w Kleszczowie podczas zagrożenia 
transmisją SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
06.05.2021r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.  
 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego   

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko uczestnika/ 

w wydarzeniu organizowanym przez GOK w Kleszczowie:  

tj. „Nasze świetlice i okolice” podczas WAKACJI 2021 

/nazwa/ rodzaj wydarzenia/ 

data: …………………………………………... Miejsce: ………………………………………………………..  

  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………….  

 

ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA UCZESTNIKA PROSZĘ ZAZNACZYĆ 
WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) 
Pan(i)/dziecko/podopieczny, ktoś z domowników za granicą,  
w rejonach transmisji SARS-CoV-2? 

NIE TAK 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) 
Pan(i)/dziecko/podopieczny miał kontakt z osobą, która 
przebywała w rejonach transmisji SARS-CoV-2? 

NIE TAK 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą,  
u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2? 

NIE TAK 

4. Czy Pan(i)/dziecko/podopieczny, ktoś z Państwa domowników 
jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym? 

NIE TAK 

5. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach 
występują/występowały u Pana(i) lub któregoś z domowników 
objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 
bóle gardła, inne nietypowe)? 

NIE TAK 

6. Wyrażam zgodę na dezynfekcję rąk oraz pomiar temperatury 
przez pracownika GOK. W przypadku uczulenia na płyn 
dezynfekcyjny prosimy o przekazanie informacji. 

NIE TAK 

 
 
1. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka/ 
podopiecznego. Według mojej wiedzy moje dziecko/podopieczny nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  
2. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Regulaminem higieny zajęć świetlicowych 
organizowanych przez GOK w Kleszczowie. 
3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości w/w zalecenia organizatora wydarzenia i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania.  
4. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie ma przeciwwskazań do udziału w wydarzeniu. 
5. W sytuacji zarażenia się dziecka/podopiecznego na terenie wydarzenia nie będę wnosił/a skarg, 
zażaleń, pretensji do Dyrektora GOK w Kleszczowie, będąc całkowicie świadomym zagrożenia 
epidemiologicznego. 
6. Osoba odpowiedzialna za kontakt z osobą właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 
Katarzyna Krzympiec, tel. 728 989 128 
 
…………………………………., dn. …………………………….…………………………………………………………………… 
                 /miejsce, data oraz imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna-czytelny podpis/ 

 
 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z przeciwdziałaniem transmisji SARS-CoV-2 na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestników wydarzenia kulturalnego pn. NASZE ŚWIETLICE I OKOLICE PODCZAS WAKACJI 2021  

organizowanego  przez  Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie   

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w oświadczeniu jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Kleszczowie (GOK), ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów reprezentowany przez Dyrektora GOK; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@gok.kleszczow.pl oraz 
pisemnie na adres Administratora; 

3.  Administrator przetwarza Pani/Pana/dziecka/podopiecznego dane osobowe w szczególności  
w następujących celach: 

1) zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  
2) ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą,  
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, pracownikom, współpracownikom, 

kontrahentom Administratora, poprzez składanie oświadczeń dotyczących w szczególności 
informacji na temat obowiązku poddania się kwarantannie, informacji o stanie zdrowia uczestników 
wydarzenia, uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań 
prewencyjnych w zakresie transmisji SARS-CoV-2, udostępniania danych osobowych uprawnionym 
organom i instytucjom. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/dziecka/podopiecznego danych są w szczególności: 
1) art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1842 z pózniejszymi zm.) oraz na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych  
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostepnych na stronach:  
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-
rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce;  
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  
3) art. 9 ust. 2 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody,  
4) art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny 
w dziedzinie zdrowia publicznego.  

4. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka/podopiecznego danych osobowych mogą być: Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, służby porządkowe, a także inne podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych 
osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa 
danych osobowych do państwa trzeciego.  

5. Pani/Pana/ dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania,  
do którego zostały zebrane, tj. przetwarzanie danych Pani/Pana przez Administratora będzie trwało przez 
okres 2 tygodni lub w prawnie uzasadnionych przypadkach do czasu ustania celu przetwarzania i/lub 
wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa. 

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do treści danych,  
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
3) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
4) prawo do wniesienia skargi 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

8. Pana/Pani, dziecka/podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości udziału  
w wyżej wskazanym  wydarzeniu. 

 

https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

