
OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z Procedurami organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych w 

„Stacji Kultura” ul. Kolejowa 3 w Karpaczu  w warunkach zagrożenia epidemiologicznego 

COVID-19 obowiązujące od dn. 01.10.2020 r. 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: 

............................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika zajęć: 

...............................................................tel. kontaktowy uczestnika zajęć bądź 

rodzica/opiekuna ................................................................ 

1.Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Stacji Kultura w Karpaczu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do 

nich zastrzeżeń. 

2.Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i 

innych uczestników zajęć w Stacji Kultura COVID-19.  

3.Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego 

dziecka/moim w zajęciach w Stacji Kultura oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po 

mojej stronie. W sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do Urzędu Mijeskiego w Karpaczu, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii. 

4.Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

5.Oświadczam, że ja/moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, 

ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6.W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego dziecka: gorączka, 

duszności,katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub 

odbywały kwarantannę. 

7.Ja/moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych przedmiotów z zewnątrz. 

8.W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Urzędu Miejskiego, 

odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

9.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć w Stacji Kultura. 

10.O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karpaczu.  

11.Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników zajęć wraz z prowadzącym zajęcia, jak również ich rodzinami. 

12.Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 



13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka przez 

Urząd Miejski w Karpaczu na potrzeby zajęć organizowanych w Stacji Kultura. 

2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 

58-540 Karpacz, nr telefon 75 76 19 975, adres email: kancelaria@karpacz.eu. 

•W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: umk-

iod@karpacz.eu. 

•Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Karpaczu- na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez 

Burmistrza Karpacza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

•W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:                             

- podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

•Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

•W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo 

do: 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

• W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie Twoich 

danych do momentu cofnięcia zgody dokonywane jest zgodnie z prawem, na podstawie wyrażonej przez Ciebie 

zgody. 

• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Burmistrza Karpacza. Przy 

czym podanie danych jest: 

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość 

zawarcia umowy. 

• Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne 

podobne doniosłe skutki. 

 

 

Karpacz, dn. ........................................................................................... 


