KARTA ZGŁOSZENIA UCZETSNIKA ZAJĘĆ W RAMACH „AKCJI FERIE”
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM
I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej w ramach „Akcji ferie”
2. Termin wypoczynku:

II.

 24 - 26.01.2022 r.

 31.01 – 02.02.2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko:

2. Imiona i nazwiska rodziców:

3. Data urodzenia dziecka:
4. Adres zamieszkania:

5. Numer telefonu rodziców, prawnych opiekunów lub numer telefonu osoby wskazanej przez
opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku:

6. Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej
diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę autokarem czy przyjmuje stale leki,
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary):

8. Numer PESEL uczestnika wypoczynku:

9. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika:
a) Oświadczam, że uczestnik będzie korzystał z własnego wyżywienia.
b) Wyrażam zgodę aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach podczas „Akcji ferie”
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym i powierzam opiekę nad
nim wyznaczonym osobom. W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się również na
leczenie i wykonywanie zabiegów lekarskich w czasie trwania zajęć.
c) Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, nowe

zasady

higieny

i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
d) Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników
i innych uczestników zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym COVID-19.
Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami.
e) Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka/
moim w zajęciach w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz narażenie na
zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
f) Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
g) Oświadczam, że ja/moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie
wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
h) W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
i)

Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojej/mojego dziecka przed rozpoczęciem
się zajęć oraz pomiar temperatury w trakcie ich trwania.

j)

Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

k) W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Gminnego Centrum
Kultury w Dobrzyniewie Dużym, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
l)

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym lub pracowników Gminnego Centrum Kultury. Wyrażam
zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID-19.

m) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych.

........................................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie
Dużym z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Lipowej 71 reprezentowane przez
Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub
pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
4. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. specustawy, ustawą z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora
Sanitarnego w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w
Dobrzyniewie Dużym oraz przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie
placówki.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich
pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz podmioty, które będą
przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty
przetwarzające). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na
podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do
sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO oraz ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze-go,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu a ich
niepodanie może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach, wyrażona przez Panią /Pana
zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji
badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi może wpłynąć na decyzję
w sprawie możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz uniemożliwi wykonanie badań.

