
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć organizowanych     

w czasie ferii zimowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia mojego dziecka 

wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę 

wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia dziecka wirusem 

COVID-19. 

W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne dziecka i wszystkich uczestników wydarzeń 

organizowanych przez MBP w Zgorzelcu oświadczam że: 

- zgodnie z moją najlepszą wiedzą w ciągu ostatnich 14 dni przed datą podpisania niniejszego 

oświadczenia, dziecko nie miało kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, 

chorymi na COVID-19 ani inną grypopodobną infekcję układu oddechowego; 

- nie jest objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym; 

- nie występują u niego objawy infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy, w tym               

w szczególności w chwili podpisania niniejszego oświadczenia: temperatura ciała powyżej 38 

stopni Celsjusza, bóle mięśniowe, duszność i/lub kaszel, zaburzenia węchu i smaku; 

stwierdzam ogólny dobrostan. 

Imię i nazwisko (rodzica, opiekuna prawnego): 

……………………………………………………………………………... 

Nr telefonu: ….……………………………………………………………………………….. 

Data: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika wydarzenia) 

 

 

Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu 

przekazania na żądanie właściwym służbom sanitarnym oraz w celu poinformowania                     

o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy działań profilaktycznych oraz 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. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna,              

ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: 

mariola.kaczor@biblioteka-zgorzelec.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. 

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art.            

6 ust. 1 lit. d) i e) 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. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie 

będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania 

oraz do usunięcia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania 

celu dla jakiego zostały zebrane oraz przez okres wymagany w zakresie powszechnie 

obowiązującego prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. 

 

 

 


