…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
(imię i nazwisko uczestnika zajęć)

OŚWIADCZENIE (dziecko)

Oświadczam, że moje dziecko w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji
wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż pomimo wdrożenia w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce, organizatora i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku nadal możliwe jest zakażenie
mojego dziecka koronawirusem.
Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Domu Kultury o potencjalnym przyszłym kontakcie z osobą
chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich procedur, wytycznych i zaleceń obowiązujących w Domu Kultury.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka.
W przypadku złego samopoczucia mojego dziecka proszę o kontakt telefoniczny pod numerem

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

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

(data)

(czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik. Dom Kultury wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja
91B, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkchwalowice.biuro@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe oraz temperatury ciała, będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia i zapobiegania
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Dane osobowe mogą zostać
udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj.
zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. Osobie,
której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),
usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą
przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

