
…………………………………dn.………….…………….

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/mój syn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 
nie przebywał na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry,
syn/ córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.: ból gardła, utrata węchu czy smaku i inne 
nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za 
dobrowolne uczestnictwo w zajęciach MDK w Barcinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej . 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 
mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

• mimo wprowadzonych w MDK obostrzeń i wdrążonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie
sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia wirusem COVID-19

• w przypadku wystąpienie zakażenia lub jego podejrzenia w MDK (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka- zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 
otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.

• W sytuacji wystąpienia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu MDK zostanie 
zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie MDK oraz ich rodziny i 
najbliższe otoczenie przechodzą kwarantanne. O tym fakcie zostaną poinformowane stosowne 
służby.

• Dziecko nie jest/ jest (niepotrzebne skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
• Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie MDK nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji wobec dyrekcji MDK w Barcinie oraz organizatora jakim jest Gmina Barcin będąc
całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju

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



 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/ 
WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, 
kontakt na adres 88-190 Barcin, ulica Artylerzystów 8, adres e-mail: 
ksiegowosc@mdkbarcin.nazwa.pl telefon: 52 353 53 90.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 
związanych z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 – COVID-19 i podejmowaniu działań 
prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gmin y jak i również w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających z  art. 9 ust. 2 lit. I RODO w związku z art. 32 a 
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. 

4) Pani/ Pana dane osobowe bedą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjne zniszczone po zakończeniu 
stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego.

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1I 4 RODO.

6) Pani/Pana dane osobowenie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych , przysługują Pani/ Panu 
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienie) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. tj. Główny Inspektor Sanitarny.

………………………………………
(data, podpis)

mailto:inspektor@cbi24.pl


……………………………………….. 
………………………………………..
………………………………………..
(Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

…………………………………dn.………….…………….

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
•
• Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią  procedur bezpieczeństwa na terenie MDK w Barcinie w 

okresie pandemii COVID-19
• Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

MDK w Barcinie W OKRESIE PANDEMII COVID-19 związanym z reżimem sanitarnym przede 
wszystkim: uczestnictwa w zajęciach tylko i wyłącznie osób zdrowych, bez kataru, kaszlu, 
podwyższonej temperaturze ciała, obowiązkowo podczas zajęć uczestnik  powinien posiadać 
maseczkę ochronną oraz rękawiczki. W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych lub 
braku wyposażenia ochronnego uczestnik poproszony będzie o natychmiastowe opuszczenie sali 
zajęć.

• Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby lub braku 
wyposażenia ochronnego (maseczka oraz rękawiczki) uczestnik zajęć nie zostanie w danym dniu 
wpuszczony na zajęcia i będzie mógł do nich powrócić po ustąpieniu wszelkich objawach 
chorobowych (min. 4 dni) lub po założeniu wyposażenia ochronnego. 

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

- przy wejściu i wyjściu z MDK dziecka oraz osoby przyprowadzającej lub odbierającej  
termometrem bezdotykowym. Dotyczy również  dorosłych uczestników zajęć.

• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w najbliższym otoczeniu.

…………………………………………………
(podpis rodzica)


