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Załącznik nr 5 do Regulaminu „Wakacje z MOSiR-em 2020” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
o stanie zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach „WAKACJE Z MOSiR`em 2020”. 

 

Imię i nazwisko dziecka   

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

rok urodzenia dziecka …………………..……………………….…  

Oświadczam, że: 
1. Jestem świadomy/a zagrożenia epidemicznego i zakażenia wirusem COVID-19 mimo wprowadzania reżimu 

sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur podczas zajęć „Wakacji z MOSiR`em 2020”. 
2. Nie występują i nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni, zarówno u mnie jak i u mojego dziecka i innych osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, epidemiologiczne czynniki ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. 
3. Dziecko – uczestnik zajęć:  

- nie powróciło w ciągu ostatnich 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji tej choroby, 
- nie przebywa na kwarantannie, 
- nie kontaktowało się w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 lub przebywającą na     
kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS CoV-2. 

4. Zarówno ja, dziecko, ani żadna z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie mamy objawów 
ostrej infekcji, która mogłaby wskazywać na COVID-19. 

5. Dziecko zostało poinformowane o obowiązku przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja, 
częste mycie rąk oraz zachowanie dystansu społeczny lub zakrywanie ust i nosa) i wykonywania poleceń 
pracowników MOSiR Olkusz, a w razie ich niewykonania jestem świadom, że nie będzie mogło brać udziału 
w zajęciach. 

6. Wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych moich i dziecka i ewentualne przekazanie ich do GIS oraz 
służb porządkowych w razie wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2, u któregoś z uczestników zajęć „Wakacji 
z MOSiR`em 2020”. 

W związku z powyższym oświadczam, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas zajęć 
i ewentualne negatywne skutki dla jego zdrowia i życia spowodowane istniejącą epidemią, zrzekając się wszelkich 
roszczeń wobec MOSiR Olkusz z tego tytułu. 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* ................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy............................................................................................................................................................  

Podpis…................................................................                 Data…................................................. 

*niepotrzebne skreślić 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przy 
ul. Wiejskiej 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod adresem: 
mosir@mosir.olkusz.pl lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz 

3. Pani/Pana dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, nr telefonu i imię, nazwisko, szkoła, rok urodzenia dziecka. 

4. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji ww. imprezy i przetwarzane w celu 
organizacji zajęć - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. f RODO ) oraz  będą przetwarzane w celu przekazania ich do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z istniejącym zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (art. 9, 
ust. 2, lit. a  RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Państwowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka oraz do ich poprawiania.  

7. Dane będą przetwarzane przez okres 2 tygodni od dnia złożenia oświadczenia. Po tym czasie niniejsze oświadczenie zostanie 
trwale zniszczone. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział 
dziecka w ww. imprezie. 

10. Niniejsza klauzula informacyjna jest również dostępna na stronie www.mosir.olkusz.pl 

 


