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OŚWIADCZENIE 
rodzica dziecka korzystającego z zajęć ……………………………………… 

 
 
Ja niżej podpisany  .................................................................................................................................  
będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  ...................................................................................  
oświadczam, iż:  
a) moje dziecko w chwili powierzenia pod opiekę GOK Pawłowice jest zdrowe i w okresie ostatnich 
14 dni nie wykazywało żadnych objawów chorobowych, w szczególności wskazujących na chorobę 
zakaźną;  

b) dziecko, ani żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną, ani nie przebywa w izolacji 
domowej, a także w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną 
o zakażenie wirusem SARS CoV-2, chorą na COVID-19 oraz osobą poddaną kwarantannie.  
 
Jednocześnie oświadczam, że w razie zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności lub uzyskania 
przeze mnie informacji, że taka okoliczność miała miejsce, o tym fakcie niezwłocznie powiadomię 
GOK Pawłowice.  
 
 
 
 

................................................................................... 
(data i podpis składającego oświadczenie) 

 
 

 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO 
TYTUŁU PRAWACH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PAWŁOWICACH W CELU OCHRONY ZDROWIA 
I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19  
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 
67. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych.  

2. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe oraz dotyczące miejsca pobytu i temperatury ciała, będą przetwarzane w 
celu ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz 
art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.  

3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane właściwym organom zdrowia publicznego.  

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do 
wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.  

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w 
określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 

lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  

 


