Tworóg, dnia …........…………………….
…………………………………………………….
imię i nazwisko ćwiczącego

Oświadczenie
uczestnika zajęć / opiekuna uczestnika zajęć
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z wytycznymi dot. bezpieczeństwa, które dotyczą
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników, ich rodziców, instruktorów oraz innych
osób, obowiązującej na czas epidemii, jestem świadoma/y zagrożeń oraz odpowiedzialności
i zobowiązuję się do jej przestrzegania. Niniejszym biorę udział w zajęciach na własną
odpowiedzialność.
Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego epidemią COVID19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury bądź w razie zaobserwowania u ćwiczącego / biorącego udział
w zajęciach niepokojących objawów choroby, należy kontaktować się z:
Osoba/y do kontaktu:

…………………………………………………………………………..

Telefon do kontaktu:

…………………………………………………………………………..

…………………….……………………………………..
Czytelny podpis ćwiczącego / rodzica / opiekuna prawnego + PESEL
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO (Dz.U. UE
L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tworogu (42 – 690) ul.
Zamkowa 1.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodgoktworog@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w treningu, w którym uczestniczył ćwiczący (art. 9 ust. 2 lit. A) oraz lit. I)
oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), a także w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami
kryzysowymi (Dz.U. 2020 poz. 374),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, w ty, Główny Inspektorat Sanitarny,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia roku szkolnego 2020/2021,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa
Urzędu Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w
treningach / zajęciach.

