Załącznik nr 2 do wytycznych i zasad prowadzenia
i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych
realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Imię, nazwisko dziecka/uczestnika zajęć ……………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/-a w ……………………………….………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Oświadczam, że:

1. według mojej wiedzy moje dziecko/ja jestem zdrowa/zdrowy i nie posiadam żadnych objawów
zakażenia koronawirusem;
2. w ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko/ja nie miałem/miałam kontaktu z osobą chorą,
zarażoną, pozostającą w izolacji lub na kwarantannie
3. nie przebywamy na kwarantannie;
4. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia/stan zdrowia mojego
dziecka/podopiecznego.
5. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związana z uczestnictwem w zajęciach w GOK Goleszów
jest po mojej stronie i mam świadomość możliwości zarażenia COVID 19.
W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19,
zobowiązuję się do niepojawienia na zajęciach oraz niezwłocznie poinformuję o tym Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, reprezentowany przez
Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów. Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw.goleszow.pl
3. Państwa dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będziemy przetwarzać w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w
szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, oraz na podstawie art. 9
ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty upoważnione do przetwarzania Państwa danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres
14 dni.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz sprostowania danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie Przez Państwa danych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, lecz konieczne, aby móc uczestniczyć w
zajęciach. Mając na uwadze przeciwdziałanie, zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zajęciach.

…………………………………………………..
miejscowość i data
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna

