Załącznik do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA obowiązujących w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach w związku
z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

Data:...........................
Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ..........................................................................
Rodzaj zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika nieletniego):
Imię, nazwisko: ...........................................................
Numer telefonu: ....................................

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA WARSZTATY
W MGCK W CZASIE EPIDEMII SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Podczas przebywania w MGCK, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową.
Uczestnik zajęć rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich
powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy opisanego powyżej ryzyka.
Zapoznałam/em się i akceptuję PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Miejsko – Gminnym
Centrum Kultury w Słomnikach w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19.
Jestem świadoma/y możliwości zarażenia siebie/mojego dziecka oraz moich domowników COVID-19 w
Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć oraz pracowników MGCK w
Słomnikach, jak również ich rodziny.
Wyrażam zgodę na badanie temperatury mojego ciała/ ciała mojego dziecka przy wejściu na salę
warsztatową w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach. Rozumiem, że jeśli pomiar
temperatury przekroczy 37,5 stopnia Celsjusza zostanę/ moje dziecko zostanie poproszone o
rezygnację z udziału w zajęciach.
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni:
 nie miałem/dziecko nie miało objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel,
duszności) lub bólów brzucha, wysypki, biegunki;
 nie miałem/dziecko nie miało bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie
SARS-CoV-2.
O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora Miejsko –
Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach.
W przypadku podejrzenia COVID-19 u mnie/u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny
zobowiązuję się poinformować o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i dyrektora
MGCK.

…………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne udostępnianie przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w
Słomnikach wizerunku uczestnika warsztatów, wykonanego w trakcie zajęć w celach informacyjnych,
dokumentacyjnych i promocyjnych na stronie www.mgckslomniki.pl, na portalu Facebook, w czasopiśmie Głos
Słomnik.

………………………………
Data

………………………………..……………………………………
Podpis uczestnika zajęć/rodzic/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych
przez MGCK w sytuacji reżimu sanitarnego

1.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090
Słomniki, email: mgck@mgckslomniki.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych,
proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod.slomniki@gmail.com

3.

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna niepełnoletniego uczestnika, numeru
telefonu, przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób na terenie MGCK;
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

4.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane odpowiednim służbom sanitarnym.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w zajęciach.

6.

Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem udziału w zajęciach.

7.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Dane uczestników zajęć i warsztatów będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, a następnie zostaną zarchiwizowane
na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
Dane osobowe uczestników wydarzeń i imprez będą przetwarzane przez okres udziału w imprezie bądź wydarzeniu, a następnie
zostaną zabezpieczone przez okres 14 dni na wypadek konieczności przekazania ich służbom sanitarnym. Po upływie 14 dni dane
osobowe zostaną trwale usunięte.

9.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa
przetwarzanie danych osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

