OŚWIADCZENIE
RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA / PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
UCZESTNICZĄCEGO W KOLONII / PÓŁKOLONII
ORGANIZOWANEJ PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W OPOLU

UWAGA! Oświadczenie wypełnia się w dniu rozpoczęcia turnusu kolonii / półkolonii.

.......................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka / pełnoletniego uczestnika wypoczynku

Oświadczam, że uczestnik wypoczynku:
➢ jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia
wypoczynku;
➢ jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych
zasad higieny.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami MEiN, MZ, GIS w tym zakresie.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem kolonii / półkolonii oraz wewnętrznymi
procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wypoczynku organizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
W przypadku wystąpienia u dziecka podczas trwania wypoczynku niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), zobowiązuję się do niezwłocznego (do 12
godzin w przypadku kolonii i do 1 godziny w przypadku półkolonii) odbioru dziecka z placówki
wypoczynku.
W celu szybkiej komunikacji ze mną, udostępniam numer swojego telefonu komórkowego:

..................................................................................................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka / pełnoletniego uczestnika wypoczynku

UWAGA! Oświadczenie dotyczące posiadania certyfikatu zaszczepienia uczestnika
wypoczynku jest nieobowiązkowe i całkowicie dobrowolne.
Całkowicie dobrowolnie przekazuję informację o tym, że dziecko, uczestnik wypoczynku jest
zaszczepiony i posiada certyfikat zaszczepienia ( do wglądu certyfikat zaszczepienia).
Informacje o zaszczepieniu przekazuję w celach związanych z uczestnictwem w wypoczynku w
zakresie dotyczącym limitów i obostrzeń związanych z udziałem w wyjściach do miejsc, w których
obowiązuje limit do którego nie wlicza się osób zaszczepionych (kino, teatr, basen, inne).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – w postaci imienia i nazwiska oraz danych o
stanie mojego zdrowia przez administratora danych tj. Młodzieżowy Domu Kultury w Opolu; ul. Strzelców
Bytomskich 1 w celu w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych .
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka / pełnoletniego uczestnika wypoczynku

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego
chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Na podstawie rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Opolu ul.
Strzelców Bytomskich 1, tel: 77 454 27 14 , mail: mdk@mdk.opole.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 wew. 56
lub adresem email : mdk@mdk.opole.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, przetwarzanie jest
konieczne ze względu na monitorowanie w/w zagadnień;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „a” i „e” oraz
„d” RODO w związku z ustawą 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;
5. Pani/Pana dane są pozyskiwane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i mogą być przekazane wyłącznie
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Policji, Pogotowiu Ratunkowemu;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja w postaci imienia i nazwiska, danych o stanie zdrowia będą
przechowywane nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9. Podanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana stanu zdrowia jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

