OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Procedurami organizacji zajęd i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19
obowiązujące od dn. 06.06.2020 r.
Imię i nazwisko uczestnika zajęd:

...................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika zajęd
(w przypadku osób niepełnoletnich):

.....……………………………………………………………

tel. kontaktowy uczestnika zajęd bądź rodzica/opiekuna

………………………………………………………….

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeostwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w SOK,
nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeo.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych uczestników
zajęd w Samorządowym Ośrodku Kultury COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji
naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęd wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialnośd za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka/ moim w zajęciach
w Samorządowym Ośrodku Kultury oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. W sytuacji zarażenia
się na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleo, pretensji do dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego
z panującej obecnie pandemii.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną,
a każdy z domowników jest zdrowy.
5. Oświadczam, że ja/moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego
żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało
ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
8. W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury, odebrania dziecka w trybie
natychmiastowym.
9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeo natychmiast powiadomię pracowników Samorządowego Ośrodka
Kultury w Nowej Dębie. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury przy ul. Żeromskiego 2, 39-460
Nowa Dęba moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (w przypadku uczestników niepełnoletnich) w
związku z udziałem w zajęciach.

Nowa Dęba, dn. ………………………………………….

………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna/uczestnika zajęd

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2,
39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl
2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia zajęd.
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych do innego administratora,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

