
OŚWIADCZENIE COVID-19

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „INSPIRACJE” 2021, CZERWIONKA-LESZCZYNY

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego

Ja niżej podpisany Rodzic/Opiekun prawny* dziecka: 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca INSPIRACJE 2021 
odbywającym się w CKE w Czerwionce-Leszczynach w dniu 27.03.2021 r.

2. Oświadczam, że moja Córka/mój Syn* w dniu wyjazdu na VI Ogólnopolski Festiwal Tańca INSPIRACJE 
2021 w Czerwionce-Leszczynach jest zdrowa/zdrowy* i nie ma infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Oświadczam, że moja Córka/mój Syn* nie zamieszkiwała/nie zamieszkiwał* z osobą przebywającą na 
kwarantannie i nie miała/nie miał* kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez 
rozpoczęciem VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca INSPIRACJE 2021.

4. Oświadczam, że moja Córka/mój Syn* jest przygotowana/jest przygotowany* do stosowania się do 
wytycznych oraz regulaminu festiwalu i regulaminu COVID 19 - związanego z zachowaniem dystansu 
społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

5. Wyrażam zgodę na pomiary temperatury u mojego dziecka przed wejściem na teren obiektu CKE oraz 
pomiar temperatury podczas pobytu na terenie obiektu CKE w Czerwionce-Leszczynach w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

6. Zobowiązuję się do odbioru mojej Córki/mojego Syna* z festiwalu w przypadku, gdy u mojego dziecka 
pojawią się niepokojące objawy choroby(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)

7. Jestem świadoma/świadomy*, że stosowanie przez Organizatora szczególnych środków ostrożności, nie 
powoduje całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia się wirusem SARS-COV-2.

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość, data                                                         Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego*
……………………………………..                                              …………………….…….…………….……………………



Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – 
zwane „RODO” Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach informuje, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej MOK) z 
siedzibą:ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowane przez Dyrektora, dane 
kontaktowe: tel.32 431 16 34, e-mail:sekretariat@mokcl.pl.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym w GOK 
Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@mokcl.pllub na adres Administratora.

3. Podane dane osobowe  będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu  w sytuacji, gdy służby sanitarne 
ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie 
epidemiologiczne. 

4. Złożenie oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i danych kontaktowych (nr telefonu) wynika z 
Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 02 czerwca 2020 r. dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (źródło: www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-
organizatorow-imprez-kulturalnych...) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. 

5. Na podstawie przepisów prawa podane dane osobowe będą podlegały udostępnieniu  odpowiednim 
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 
oraz innym uprawnionym podmiotom.

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji 
wynoszący 2 tygodnie od daty odbycia się imprezy kulturalnej, a następnie zostaną usunięte. 

7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Wniosek w sprawie realizacji przysługujących praw należy 
złożyć pisemnie na adres Administratora.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


