
Załącznik nr 5  do Zarządzenia nr 5/2020 
Dyrektora MGOKiR z dnia 4 września 2020 r  

 
OŚWIADCZENIE 

uczestnika imprez kulturalnych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 

 
Wyrażam zgodę na udział własny/ udział mojego dziecka w imprezie kulturalnej  

DATA i GODZINA 
WYDARZENIA 

IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU 

 
 
 
 
 

  

 
Warunkiem uczestniczenia w imprezie kulturalnej 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. 
 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 
 
 

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


 
OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU 

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. 

 

Wyrażam  / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechniania mojego imienia, nazwiska oraz 

wizerunku. 

Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć , wydarzeń kulturalno-

sportowych, relacji z życia Placówki i działań kulturalnych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i 

art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach: 

• Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,  

• Witrynach w siedzibie Placówki,  

• Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją 
na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursu, w którym Pan/Pani/dziecko braliście udział oraz 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia 

promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, lub do czasu 

wycofania zgody.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu promocji placówki jest dobrowolne, a konsekwencją jej nie wyrażenia 

będzie brak możliwości promocji placówki i osiągnięć Pana/Pani/dziecka. Dane nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 

 

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z 

Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, 

klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 


