
Załącznik nr 4  
 

OŚWIADCZENIE 
uczestnika imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
 
W związku z udziałem w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, w celu ochrony Państwo/Państwa dziecka zdrowia oraz innych uczestników, 
Ośrodek prosi o wypełnienie tego oświadczenia. Dane Państwa/Państwa dzieci  będą zabezpieczone zgodnie z RODO i 
użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, 
celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje 
się na odwrocie niniejszego oświadczenia.  
Wyrażam zgodę na udział własny/mojego dziecka 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy 
w imprezie kulturalnej/rozrywkowej: KONCERT Z OKAZJI 39. URODZIN CHÓRU DZIEWCZĘCEGO „CANZONA” 
w dniu 11 października 2020 r o godz. 18.00 w auli SP nr1 w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10 
 
Warunkiem uczestniczenia w imprezie kulturalnej/rozrywkowej jest złożenie przez Państwa/rodziców/opiekunów 
prawnych oświadczenia:  
1. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i 

innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem 
moim/dziecka w w/w imprezie kulturalnej/rozrywkowej. 

2. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem/ moje dziecko nie jest osobą zakażoną wirusem 
SARS-COV-2 oraz nie przebywamy na kwarantannie ani w izolacji. 

3. Ja/ moje dziecko i inni domownicy zamieszkali pod tym samym adresem jesteśmy zdrowi, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.: gorączka, kaszel, duszności, katar, utrata smaku/węchu, bóle 
mięśni, ból gardła, biegunka, wymioty. Nie mieliśmy styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 ani 
osobami, które odbywają kwarantannę lub są w izolacji. 

4. W celu uniknięcia zakażania innych osób zobowiązuję się, że ja /moje dziecko weźmiemy udział w imprezie tylko 
w sytuacji gdy będziemy zdrowi, bez objawów chorobowych wskazanych powyżej. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem imprez” obowiązującym w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w  okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2” i że będę przestrzegał/a zasad 
tam zawartych. 

6. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem 
mojego dziecka/ moim w imprezie organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
narażenia się na zakażenie SARS-COV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami i ryzykami. Oświadczam, że w 
sytuacji zarażenia się mnie/mojego dziecka nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji będąc całkowicie 
świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego, płynącego z obecnej sytuacji w Polsce.  

7. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji wystąpią u mnie objawy zakażenia SARS-CoV-2, zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także MGOKiR na adres 
mailowy: dom.kultury@murowana-goslina.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 
https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

8. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojej/mojego dziecka w sytuacji gdy zostaną u mnie/mojego dziecka 
zaobserwowane objawy sugerujące możliwość zakażenia.  

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.  
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych zgodnie z klauzulą informacyjną. 
11. W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń  zobowiązuję się 

niezwłocznie (max. okresie 1 dnia od wystąpienia zmiany) poinformować o tym fakcie dyrektora Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji tel. 61 8122 120. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 
 
 
 

mailto:dom.kultury@murowana-goslina.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus


 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 
informuję, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 

Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 
dom.kultury@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.  

2. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa 
COVID-19 na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej, 
b) wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  
c) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania 
epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

3. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Wielkopolskiego. 

4. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID19.  
5. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych,  
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a. dostępu do swoich danych,  
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e. do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO, 
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
7. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować 

się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o 
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Wypełnienie oświadczenia  jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.  
10. Pani/Pana/Państwa dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 
 
 


