…………………………….
(data, miejscowość)

………………………………………………
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja…………..……………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika) oświadczam, że wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w zajęciach
sekcji …………………………..(wpisać właściwą).
Oświadczam jednocześnie, że w moim domu nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma
podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Stan mojego zdrowia jest dobry i nie
przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia,
astma).

Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla
zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem
z placówki w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność
wyrażam zgodę na udział w zajęciach, nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących
ewentualnego zachorowania czy członków mojej rodziny na COVID-19, które mogłoby być
związane z pobytem w naszej placówce.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. Wyrażam/ nie
wyrażam* zgodę na dokonanie pomiaru temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.

Aktualny nr telefonu do szybkiej komunikacji lub e-mail:
Tel:, e-mail: ……………………………………………………………... (PROSZĘ ZAPISAĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI)
…………………………...
podpis

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane
RODO informujemy, iż:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury
z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 30, reprezentowanym przez Dyrektora.
Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez
niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@mokmiedzyrzecz.pl
lub telefonując pod numer 95/741 18 02.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
uczestniczenie w zajęciach będzie niemożliwe.
Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do zakończenia
stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione
do odbioru Pana/Pani danych.
Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

