
 
 
 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
w związku udziałem dziecka w ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2021 w MDK 

w okresie trwania stanu epidemii COVID-19 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 
                                                                           

                  (Imię i nazwisko dziecka)                                                                                            (data urodzenia) 

 
 

 

                                                                           

                                          (Numery telefonu rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                         

 

 

 w zajęciach w czasie wakacji 2021 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach.  

 

 
 

 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Oświadczam, że mam świadomośd, że zajęcia odbywad się będą w okresie trwania stanu epidemii COVID-19. 
 

2. Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż Placówka MDK funkcjonuje w trybie reżimu sanitarnego w czasie 
trwania epidemii COVID-19.  

 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurami bezpieczeństwa w warunkach epidemii COVID-19  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach i zobowiązuję się do jej stosowania i zapoznania  
z nią swojego dziecka. 

 

4. Oświadczam, że nie będę przyprowadzad dziecka do Placówki, jeżeli w ciągu 14 dni poprzedzających to 
przyjście, miało ono kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 lub z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się posyład do Placówki tylko dziecko zdrowe, tzn. bez objawów choroby 
zakaźnej, takich jak: gorączka, kaszel, katar, bóg gardła itp. 

 

6. Jestem świadoma/y, że istnieje możliwośd zarażenia się mojego dziecka, mojego, moich domowników, 
nauczycieli i innych uczestników zajęd w MDK COVID-19.  

 

7. Oświadczam, że – jeśli zajdzie taka potrzeba - wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 
bezdotykowym przy wejściu do Placówki oraz, w razie konieczności, w trakcie zajęd. 

 

8. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że w MDK są stosowane środki czyszczące i dezynfekujące. 
 

9. Oświadczam, że w trakcie przebywania mojego dziecka w MDK, będę stale dostępna/y pod wskazanym  
w niniejszym oświadczeniu numerem telefonem, aby w razie potrzeby zapewnid natychmiastową 
komunikację i . 

 

10. Oświadczam, że zapoznałam/em się informacjami z poniższymi dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych. 

 

 

                  
       (Data i miejsce oraz czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

Paostwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktowad można się poprzez adres email: iod@mamrodo.pl lub 

telefonicznie 32 438 68 06. 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d 
RODO). 
Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodziców, mierzenia temperatury, wdrożenia ankiety stanu zdrowia dziecka.  

 Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznym zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych 
przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej 
Inspekcji Sanitarnej  
(Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567). W oparciu o art. 1 pkt. 14, art. 10 ust. 1 pkt. 1, art. 155 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym, na podstawie przepisów prawa (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19. 
5. Odbiorcami Paostwa danych mogą byd podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy 

Administrator.  
6. Paostwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą byd przechowywane 

zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów. 
7. Mają Paostwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem dotychczasowego przetwarzania.  

8. Ponadto przysługuje Paostwu prawo wniesienia skargi do Presa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Paostwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. 

9. Paostwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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