A.ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH
Wyrażam zgodę na wyjazd/udział w zajęciach mojej córki/syna:
...........................................................................................................................................................................
PROSIMY O WPISANIE ZNAKU „X” WE WŁAŚCIWEJ KRATCE
ZAJĘCIA

WYRAŻAM
ZGODĘ

ZOBOWIĄZUJE SIĘ
ODEBRAĆ DZIECKO
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ

WYRAŻAM ZGODĘ
NA SAMODZIELNY POWRÓT
DZIECKA DO DOMU
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ

*
*
*
*
*
*
* Proszę wpisać NAZWĘ ZAJĘĆ

………………………………….
data

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

B. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach organizowanych
przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Nie miał i nie ma kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia
widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry. Syna/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku
czy węchu i inne nietypowe objawy. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej
odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Ośrodka Kultury Gminy Gorlice w aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i
jego rodziny tj:
a). mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,
b). w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie
zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
c). w przypadku zaobserwowania/podejrzenia wystąpienia oznak chorobowych u dziecka/rodzica
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym instruktora OKGG, do którego dziecko uczęszczało na
zajęcia.
d). w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub pracownika
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w
danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, zostają
skierowani na izolację lub hospitalizowani,
e). w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika placówki, osoba ta
zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w
niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz
odpowiednie służby i inspekcje,
f). dziecko nie jest/jest* uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego
płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………….
data

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

C. DANE DZIECKA
Adres zamieszkania DZIECKA:
………………………………………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy do dziecka/ opiekuna:
………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe ważne informacje (uczulenia/choroby/):
..………………………………………………………………………………………………………………
D. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka przez administratora danych którym jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice w celu
udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
E. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w zajęciach organizowanych
………………………………………………………

…………………, dn. ………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rejestrowanie
wizerunku
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych Ośrodka Kultury Gminy Gorlice poprzez
umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej tj. publikacje w gazetach, czasopismach, rozpowszechnianie na stronach
internetowych oraz w telewizji. Zgoda na publikacje odnosi się do wszelkich form dotyczących wydarzeń o charakterze
szkolnym m. in. konkursy, uroczystości, wycieczki, zajęcia zorganizowane.

Jednocześnie oświadczam, iż:

●
●
●
●

niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach
elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego,
wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w
inny sposób dobra osobiste dziecka,
niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie uprawnia do „przeniesienia” tej zgody na osobę trzecią lub
jakąkolwiek firmę czy instytucję.

…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Ponadto oświadczam iż:

1. zostałem poinformowany, iż administratorem ww. danych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice reprezentowany
przez Dyrektora, kontakt: Ropica Polska
338, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 73 41 , e-mail: okgg1@wp.pl,
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie niniejszego oświadczenia na
wykorzystanie wizerunku;

2. zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, o prawie
żądania ich uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów
4. zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych są m.in. lokalne portale internetowe, gazety i czasopisma o
charakterze lokalnym i ogólnopolskim, strona internetowa Ośrodka i inne;

5. zostałem poinformowany, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Ośrodka z obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego
przetwarzania;

6. zostałem poinformowany, iż Ośrodek nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w
sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej;

7. zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
9.

zostałem poinformowany, że administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych;

10. zostałem poinformowany, że administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności
profilowania wobec powyższych danych.

11. kontakt do Inspektora ochrony danych – iodookgggorlice@wp.pl

…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

F. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
2. Administratorem ww. danych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice reprezentowany przez Dyrektora, kontakt: : Ropica
Polska 338, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 73 41 , e-mail: okgg1@wp.pl, Dane osobowe będą przetwarzane w celu
zorganizowania, przeprowadzenia oraz promowania zajęć których dotyczy niniejsze zgłoszenie. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda w formie dobrowolnego oświadczenia podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie.

4.

Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez w/w
podmiot, prawo żądania ich uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

5. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów
6. Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów prawa lub umów z administratorem uzyskają do
nich dostęp.

7.

Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe przetwarzanie danych
osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w Warszawie.

9.

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.

10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych –

iodookgggorlice@wp.pl

