Oświadczenie dot. pełnoletnich uczestników zajęć/prób.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w zespołach/zajęciach w placówkach GOK Jasienica

Nazwa zespołu /zajęć/warsztatów: ………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………
Imię:……………………………………………………………..……
Nazwisko:………………………………………………………...…..
Telefon kontaktowy:……………………………..…………………..

Oświadczenie
1. Oświadczam, że mam pełną świadomość występującej epidemii COVID19 i zagrożeń z niej
wynikających.
2. Oświadczam, że jestem zdrowy i nie wykazuję objawów infekcji sugerujących chorobę zakaźną.
3. Oświadczam, że w moim domu, nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji
w związku z panującą epidemią COVID19.
4. W przypadku wystąpienia u mnie jakichkolwiek objawów chorobowych zobowiązuję się nie
uczęszczać na zajęcia do placówki GOK lub jeżeli objawy wystąpią w trakcie zajęć – zobowiązuję
się natychmiast opuścić placówkę GOK (zgodnie z wytycznymi osób kierujących placówką).
5. Jeżeli będę przejawiać niepokojące objawy choroby - wyrażam zgodę na izolację mojej osoby
w wyznaczonym miejscu lub w odrębnym pomieszczeniu do czasu opuszczenia placówki GOK.
6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi
w placówce GOK w związku z COVID19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczam, że nie mam zastrzeżeń do stanu przygotowania placówki GOK do zajęć/prób w
związku z COVID19.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w Jasienica 1360, 43-385
Jasienica jako administratora danych osobowych 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, adres
e-mail w celach związanych z funkcjonowaniem, prowadzeniem dokumentacji, realizacją celów statutowych
i promocją Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
………………………………………………………
(data i podpis pełnoletniego uczestnika prób/zajęć)

verte >>>

Klauzula informacyjna
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych. Zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem, prowadzeniem dokumentacji,
realizacją celów statutowych i promocji przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy z siedzibą w Jasienica 1360, 43-385 Jasienica
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
e-mail gok@gokjasienica.pl lub pod nr telefonu 33 821 20 56
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w zajęciach/warsztatach
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu związanym z udziałem
w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020r. poz. 568 z poź. zm.)
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
> SANEPID jeżeli nastąpi taka konieczność w związku z COVID19
……………………………………………………………………………………………………………
(wymienić kategorię odbiorców, o ile istnieją);

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą
potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po zniesieniu
stanu epidemii na terenie RP), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w/ korzystania z zajęć/warsztatów
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy . Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.

