OŚWIADCZENIE do zgłoszenia dziecka na zajęcia warsztatowe
w plenerze i na terenie placówek Centrum Kultury w Siechnicach działającego w czasie stanu pandemii COVID-19
…………………………………….…………………………………
(placówka)

……………………………………………………………………….
( data oświadczenia)

................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, numery telefonów do kontaktu rodziców/opiekunów)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa w Centrum Kultury w
Siechnicach w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z COVID-19
1. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
2. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu
i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznego poinformowania CK o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie
przyprowadzania chorego dziecka na zajęcia.
3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do placówki
Centrum Kultury w Siechnicach i na warsztaty plenerowe w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest
ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w CK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
środków ochronnych.
4. Oświadczam, że znana jest mi treść obowiązujących w CK procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego
(w związku z COVID-19). Zrozumiałem/łam je i w pełni akceptuję.
5. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika CK codziennego pomiaru temperatury u mojego dziecka z
wykorzystaniem termometru bezdotykowego, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zaobserwowania niepokojących
objawów. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wysokość temperatury nie zostanie nigdzie
odnotowana.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora CK.

…………………………………………………………………
Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Siechnicach z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 w Siechnicach.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice lub e-mail: ido@kultura-siechnice.pl,Inspektor ochrony
danych: Monika Zygmunt – Jakuć
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wykonywania umów
zawartych z kontrahentami CK w Siechnicach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług
wspierających działania Centrum Kultury oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich dane zostały przez Panią/ Pana udostępnione, to jest do czasu
zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
lub do czasu cofnięcia zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

