
 

 

Załącznik nr 1 do „Regulaminu organizacji zajęć artystycznych  

w Krasnobrodzkim Domu Kultury  

podczas stanu epidemii COVID-19  

z dn. 04.09.2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE-DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

 
___________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

 

___________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko dziecka 

 

___________________________________________________________________________ 

Nazwa zajęć/zespołu/wydarzenia, w którym uczestnik/dziecko* bierze udział 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

obowiązującymi w KDK i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 

2. posiadam świadomość ryzyka zakażeniem wirusa COVID-19 podczas zajęć organizowanych w 

Krasnobrodzkim  Domu Kultury, pomimo stosowanych w KDK procedur. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) według mojej wiedzy jestem/moje dziecko jest zdrowe* i nie posiada żadnych objawów 

zakażenia koronawirusem, 

b) nie jestem/moje dziecko nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, nie przebywa na 

kwarantannie oraz nie miało w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 

c) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałam(em)/ moje dziecko* nie przebywało za granicą, 
d) dziecko będzie przyprowadzone na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na 

kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną. 
e) uczestnik/dziecko* nie jest/jest* uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

f) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o 

tym bezzwłocznie poinformować KDK oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować ze swojego 

uczestnictwa/uczestnictwa dziecka* w zajęciach/próbach, 

g) wyrażam zgodę na pomiar mojej/dziecka* temperatury bezdotykowym termometrem.  

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczam potwierdzam, że 

powyższe dane są zgodne z prawdą.  

 

_________________________________________________ 
                                                   Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

*niepotrzebne skreślić 
 

 



 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1)  Administratorem  Państwa  danych  jest  Krasnobrodzki Dom Kultury (adres: 3 Maja 26;   

22-440 Krasnobród tel: 84 660 71 17 adres e-mail- kontakt@kultura.krasnobrod.pl ) 

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się   Państwo  

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:  inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i 

podejmowania działań prewencyjnych, zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i 

uczestników zajęć, wydarzeń realizowanych przez KDK, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 

5)  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6)  Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą  
      podlegać  profilowaniu. 

7)  Państwa dane osobowych  nie  będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy   

     (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
8) W   związku   z   przetwarzaniem   Państwa   danych  osobowych,   przysługują   Państwu    

     następujące prawa: 

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d)  prawo    wniesienia   skargi    do    Prezesa  Urzędu    Ochrony   Danych    Osobowych  

          (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że   przetwarzanie   

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych 

osobowych (RODO); 

9)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych jest  obowiązkowe. Nieprzekazanie danych  

      skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa  dane   mogą  być   przekazywane  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na   

       podstawie przepisów prawa. 


