
Prochowice, dn. …………………………………………

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

I ROZRYWKOWYCH

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 

W związku  z  rekomendowanym  przez  GIS  oraz  MKiDN  zbieraniem  danych  kontaktowych  od  osób  uczestniczących  w  wydarzeniach

kulturalnych i rozrywkowych zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego oświadczenia dla uczestników wydarzenia organizowanego

przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu.

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko rodzica*

Kontakt

*Podać w przypadku niepełnoletniego uczestnika

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:

1. Nie  jestem/moje  dziecko  nie  jest*  osobą  zakażoną  COVID-19  (obecnie  nie  występują

u mnie/dziecka* ani  pozostałych domowników, a także nie występowały w ciągu ostatnich dwóch

tygodni objawy infekcji  (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, zanik węchu

i smaku).

2. Nie przebywam/Moje dziecko nie przebywa* na kwarantannie ani nie pozostaję/e pod nadzorem

epidemiologicznym.

3. W ostatnich 14 dniach nie miałem/-am/dziecko nie miało* kontaktu z osobą zakażoną lub osobą

podejrzaną  o  zakażenie  COVID–19  lub  osobą  na  kwarantannie  czy  pod  nadzorem

epidemiologicznym. 

Oświadczam,  że  zastosuję  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  związane  z  przeciwdziałaniem  zarażeniu

koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Oświadczenie  składam w związku z  udziałem w organizowanym  przez Prochowickim Ośrodku Kultury

i Sportu wydarzeniu:

21. Ogólnopolski, Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio

po wydarzeniu następującym pojawiły się  zmiany w stanie mojego zdrowia,  które mogą wskazywać na

zakażenie koronawirusem. 

……………………………………………….. 
(data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego) 

*niewłaściwe skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach,
ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice, tel. 76 858 53 09.

2. Prochowicki Ośrodek Kultury i  Sportu w Prochowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontakt możliwy jest poprzez e-mail: iodo@amt24.biz

3. Pani/Pana/Dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  monitorowania  epidemii  i  jej
rozprzestrzeniania się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust.2 lit. i RODO.

4. Dane przechowywane będą przez okres 14 dni od zakończenia Pleneru.
5. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  tych  danych  na

podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz  upoważnione  przez  Administratora  podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma  Pani/Pan prawo do wycofania  wyrażonej  zgody.  Skorzystanie  z  prawa cofnięcia  zgody nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem
możliwości udziału Pani/Pana/Dziecka w zajęciach.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG). 


