
OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Mierzęcice, ……………
data

……………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko / Imię i Nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  posiadam świadomość  stopnia  ponoszonego  ryzyka  jeżeli  chodzi  o  zakażenie
wirusem COVID - 19 podczas pobytu na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Zdaję sobie sprawę, że
mimo  wprowadzania  reżimu  sanitarnego  i  przestrzegania  odpowiednich  procedur  przez  pracowników  Gminnego
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach istnieje ryzyko zakażenia. Jestem świadomy możliwości zakażenia.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem GOK oraz firmy „Ruphert & Rico” i zawartymi w nim zasadami
przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  epidemicznego  obowiązującymi  w  czasie  zajęć  i  zobowiązuję  się  do  ich
przestrzegania.

Oświadczam,  że  nie  będę  wnosił/ła  żadnych  roszczeń  do  organizatora  imprezy –  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Mierzęcicach w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas ich trwania.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania dziecku informacji o podstawowych zasadach reżimu sanitarnego,
w tym zakazu przynoszenia własnych przedmiotów oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk)
oraz dystansu społecznego.

Niniejszym  zobowiązuję  się,  że  biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  stan  zdrowia  dziecka  które
przyprowadzam do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

Niniejszym oświadczam, że zarówno ja jak i dziecko które przyprowadzam nie przebywa na kwarantannie ani nie
zarządzono w stosunku do nas żadnych innych środków związanych z COVID-19 oraz że nie miałyśmy kontaktu z taką
osobą według naszej najlepszej wiedzy.

Zobowiązuję się,  że w przypadku gdy powezmę informację o objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem
związanym z COVID-19, do rezygnacji z imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz
do niezwłocznego poinformowania pracowników o zaistniałej sytuacji. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną
za  niewykonanie  tego  obowiązku,  w  szczególności  za  wynikłe  wskutek  niewykonania  moich  zobowiązań  szkody
poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach lub osoby trzecie.

………………………………………………………
czytelny podpis / czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawneo
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.)
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, ul. Wolności 102A,
42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl, (dalej: Administrator)

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przesyłając zapytania
na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl

3. Pani/Pana dane  zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wdrożenia we-
wnętrznych procedur bezpieczeństwa i  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-
19, w tym zagwarantowania bezpiecznego pobytu i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na te-
renie Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach w czasie ogłoszonego w Kraju stanu epidemii.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z Ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), uwzględniając wytyczne dotyczące funkcjonowania
domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

5. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom
uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sani-
tarno-epidemiologicznej, podmiotom medycznym, policji).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania procedur związanych z przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 w celu udokumentowania realizacji wdrożonych proce-
dur. Po tym czasie Pani/Pana  dane oraz dane Pani/Pana dziecka zostaną trwale usunięte.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich spro-
stowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan pra-
wo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz
nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowa-
niu.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale bez ich podania nie będzie możliwe skuteczne wdrożenie
procedur bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, co może utrudnić a nawet unie-
możliwić wykonywanie celu, w którym dane zostały zebrane.

………………………………………………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
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