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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko uczestnika spotkań……………………………………………………….…………………………..………..…………..…….….…… 
 

Nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika spotkań: 

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

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem/moje dziecko nie jest osobą zakażoną  
wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa/m na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Zobowiązuję się 
również, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osobę niewykazującą żadnych objawów chorobowych. 
 

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłoczne powiadomić organizatora zajęć o fakcie wystąpienia u mnie/mojego dziecka 
niepokojących objawów chorobowych. 
 

Jestem świadoma/my, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi spotkań moje 
dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie przepisów prawa odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej i w zależności od potrzeb innym uprawnionym podmiotom. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności za zdrowie moje/mojego dziecka w związku z podjętą przeze mnie decyzją  
uczestniczenia w Spotkaniach z Grami Planszowymi „Złap Bakcyla”. 
 

Podstawa prawna:  
1. art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane „RODO” 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i akceptuję jego treść (wyciąg z regulaminu 
znajduje się na odwrocie oświadczenia, pełny tekst regulaminu dostępny jest w budynku ośrodka, Sokolni oraz na stronie 
internetowej GOK www.gokbuczkowice.com). 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich  danych osobowych. 

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

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas zajęć w okresie pandemii 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane „RODO” Gminny Ośrodek Kultury 

w Buczkowicach informuje, że: 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach (dalej GOK) z siedzibą: ul. Wyzwolenia 554 , 43-
374 Buczkowice, reprezentowane przez Dyrektora, dane kontaktowe: tel. (33) 817 71 120, e-mail: gokbuczkowice@ 
gokbuczkowice.com. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym w GOK Inspektorem Ochrony 
Danych pisząc na adres mailowy: iod@gokbuczkowice.com lub na adres Administratora. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba 
zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.  

4. Złożenie oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i danych kontaktowych (nr telefonu) jest wymogiem prawnym, zgodnie 
z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.  

5. Na podstawie przepisów prawa podane dane osobowe będą podlegały udostępnieniu odpowiednim pracownikom 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz innym uprawnionym 
podmiotom. 

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji do dwóch tygodni od 
zakończenia zajęć.  

7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania 
i ograniczenia przetwarzania. Wniosek w sprawie realizacji przysługujących praw należy złożyć pisemnie na adres 
Administratora. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH 
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554, tel. 33/8177-120, 505-076-200, 513-787-693, email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 
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