Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA nr 14/2020
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z dnia 9 października 2020 r.
OŚWIADCZENIE uczestnika imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 przez Mosiński Ośrodek Kultury
W związku z udziałem w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury,
w celu ochrony Państwa/Państwa dziecka zdrowia oraz innych uczestników, Ośrodek prosi o wypełnienie tego
oświadczenia. Państwa/Państwa dzieci dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony
zdrowia publicznego. Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie
prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie
niniejszego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na udział własny/mojego dziecka

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)
w imprezie kulturalnej/rozrywkowej ……………………………………………………………..

w dniu ………………………………….. o godzinie …………………………………………………………
Warunkiem uczestniczenia w imprezie kulturalnej/rozrywkowej jest złożenie przez
Państwa/rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia:
1. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem
moim/dziecka w w/w imprezie kulturalnej/rozrywkowej.
2. Oświadczam, że nie jestem/moje dziecko nie jest osobą zakażoną i nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące/wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte
kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.
4. Oświadczam, że zapoznała(e)m się z „Regulaminem imprez kulturalnych/rozrywkowych
organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2” i że będę
przestrzegał/a zasad tam zawartych.
5. W razie nagłej potrzeby, wskazuję dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby
wskazanej do kontaktu:
1.
………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
Czytelny podpis lub podpis rodzica/opiekuna
w przypadku osoby niepełnoletniej

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojej/mojego dziecka przed wejściem na miejsce imprezy oraz
w razie potrzeby podczas trwania imprezy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju i
GIS.
……………………………………………………………………….
Czytelny podpis lub podpis rodzica/opiekuna
w przypadku osoby niepełnoletniej

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych jest Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
mok@kultura.gmina.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa
COVID-19 na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
• wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
• art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami,
wynikająca z ustawy 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.
Odbiorcami Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Wielkopolskiego.
Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID19.
Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych,
Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym
przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.
10. Pani/Pana/Państwa dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

