
Załącznik nr 2 

Sędziszów Małopolski, dnia …………………….  

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

małoletniego  …………………………… uczęszczającego do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim na zajęcia ……………………………. w okresie 

epidemii COVID-19. 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami organizacji i funkcjonowania Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS–COV-2 przy zastosowaniu procedur 

bezpieczeństwa epidemicznego w okresie epidemii koronawirusa COVID-19, będę 

stosować się do tych zasad w zakresie dotyczącym mnie i mojego dziecka i wyrażam zgodę 

na uczęszczanie mojego dziecka na zajęcia …………………………. 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną tj.: kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata 

węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek (swędzenie/ pieczenie/ zaczerwienione oczy), 

biegunka, wymioty, ból gardła. 

3. Oświadczam, że moje dziecko nie jest objęte kwarantanną ani nie przebywa pod nadzorem 

epidemiologicznym, nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COv-2 (lub innym 

genotypem wirusa wywołującym COVID-19); 

4. Oświadczam, że moje dziecko nie miało styczności z osobą objętą kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym, podejrzaną lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (lub innym 

genotypem wirusa wywołującym COVID-19); 

5. Oświadczam, że jestem świadoma/y konsekwencji związanych z istnieniem ryzyka 

zarażeniem koronawirusem COVID-19 w związku z przebywaniem wśród innych osób 

i ryzyko zarażenia swoich najbliższych oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim, tj.: obowiązek odbycia kwarantanny przez uczestnika 

i wszystkich członków rodzin uczestników uczęszczających na zajęcia do Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, osób przebywających w 

placówce oraz osób, z którymi miały one kontakt itp., ryzyko utraty zdrowia i życia w/w 

osób, wystąpienie utraty dochodów itp. 

6. Jestem świadoma/y, że podczas przebywania w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 

Sędziszowie Małopolskim pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa może dojść do 

zarażenia koronawirusem. Akceptuję ryzyko zarażenia i powikłań COVID-19, które mogą 

doprowadzić nawet do śmierci. Rozumiem ryzyko zarażenia innych osób. 

7. Oświadczam, że decyzja o uczęszczaniu dziecka na zajęcia podczas trwania stanu epidemii 

jest dobrowolna i podjęta w pełni świadomie. 

8. Akceptuję, że placówka nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne 

skutki wywołane zarażeniem uczestników lub innych osób w placówce z niezawinionej 

przez placówkę przyczyny. 



9. Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać, że jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecku nie wolno przychodzić na 

zajęcia do placówki. 

10. Podaję numer kontaktowy do rodziców dziecka/opiekunów prawnych – w razie potrzeby - 

tel.: ………………………………………………………………... 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych 

oświadczeń zobowiązuję się niezwłocznie nie później niż w ciągu jednego dnia 

poinformować o tym fakcie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sędziszowie Małopolskim lub osobę przez niego upoważnioną. 

Świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że podane powyżej dane i złożone oświadczenia są prawdziwe. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………… 

 

Obowiązek informacyjny: 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, zawartych w oświadczeniu 

w zbiorze danych osobowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim – w celu przekazania na 

żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego 

zakażania lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19 lub inne jego odmiany) – 

mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także 

żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane 

oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem poinformowany, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim 

ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim 

nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą mogę skontaktować się pod adresem ul. 3 Maja 36, 

39-120 Sędziszów Małopolski, lub przesyłając korespondencję na adres e-mail …………………………………...; 

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; 

4. Dane będą przetwarzane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim przez okres 14 dni od daty 

odbycia się wydarzenia.  

 

………………………………….. 

czytelny własnoręczny podpis 

 

 

 

 


