
Załącznik nr …..do Polityki Bezpieczeństwa 

i Ochrony Przetwarzania Danych Osobowych  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CZASIE PANDEMII 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………….................................... 
                                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko) 

w zajęciach  FOTOGRAFICZNYCH PLENEROWYCH organizowanych przez  Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu w 

terminach:  (zaznaczyć  x terminy w których uczestnik będzie brał udział) 

 13 lipca 2020 –poniedziałek , godzina 16:00 

 30 lipca 2020 –czwartek, godzina 16:00 

 

 6 sierpnia 2020 –czwartek, godzina 16:00 

 13 sierpnia 2020- czwartek, godzina 16:00 

Oświadczam, że: 

• Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

• Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu 

i inne nietypowe objawy. 

• Dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

2) W sytuacji zakażenia się mojego dziecka na terenie GOK-u nie będę wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora 

oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej 

sytuacji w kraju. 

3) Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 

rodzin tj.: 

- mimo wprowadzonych w GOK-u obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochrony zdaję sobie sprawę, że na terenie 

placówki może dojść do zakażenia COVID-19, 

- w  sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub instruktora, GOK zostaje zamknięty do 

odwołania, 

- przyjmuję do wiadomości niżej wymienione zalecenia GOK-u i zobowiązuję się przekazać je dziecku (uczestnikowi zajęć ) 

do przestrzegania. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ  

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzone środki ostrożności sanitarnej dla osób biorących udział w zajęciach 

prowadzonych przez GOK będę polegały na: 

1. Kontrolowaniu przez instruktorów zachowań uczestników zajęć m.in. zachowanie bezpiecznej odległości, kichanie do 

łokcia, częste mycie rąk 

2. Ograniczeniu ilości uczestników na zajęciach 

3.  Stanowiska na zajęciach będą tak przygotowane, aby zapewnić bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami 

4. Zostanie zastosowana dezynfekcja rąk środkiem chemicznym w stosunku do osób przybywających na zajęciach jak i 

opuszczających zajęcia 

5. Zostanie wykonany pomiar temperatury u uczestnika zajęć zaraz po przyjściu na zajęcia 

6. Na terenie GOK-u będą dostępne bezpłatne środki chemiczne dezynfekujące do rąk 

 

  

 

 

Chybie, dnia ……………………………                                                                  ……………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa i 

Ochrony Przetwarzania Danych Osobowych w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu 

………………………………………………… 
         (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

………………………………………………… 
                                 (telefon kontaktowy) 

…………………………………………………. 
                               (adres zamieszkania) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

                                                                   (imię, nazwisko) 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu danych osobowych 

w/w dziecka dla celów związanych z realizacją niniejszego oświadczenia oraz dla celów związanych z pobytem 

w/w dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie,  zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zajęć/ wycieczki 

…………………………………………………………………………………… i akceptuję postanowienia tego 

Regulaminu. 

                                                                                                           ………………………………………… 

                                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

ZGODA NA FOTOGRAFOWANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie w/wym. dziecka podczas występów i eventów 

prowadzonych oraz organizowanych  przez  Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu oraz na wykorzystywanie 

wizerunku w/wym. dziecka do celów informacyjnych i promujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 

Chybiu ( w tym między innymi do umieszczania materiałów na stronie internetowej, profilu fecebookowym). 

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu zobowiązuje się do usunięcia 

zdjęć w/wym. dziecka ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu na moje życzenie.    

 

                                                                                                        …………………………………………….. 

                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

W związku  z treścią art. 13 Rozporządzenia 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że 

administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w 



Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie, tel 33 8561 099.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w 

celu prowadzenia (zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu) działalności statutowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Chybiu. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 

prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe 

zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania niniejszej zgody. 

Pozyskane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu. 

 

Zostałem poinformowany  

 

………………………………………………. 

(data i podpis osoby informowanej) 

 

 


