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Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego/ uczestnika  zajęć Młodzieżowego Domu Kultury 
al. 29 Listopada 102 w Krakowie w sprawie uczestnictwa w zajęciach „Wakacje w MDK” w warunkach 

epidemii COVID-19. 
 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………. 

Aktualny nr telefonu rodzica/opiekuna ……………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
obowiązujące w MDK, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 Moje dziecko jest zdrowe. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka/mnie 
i innych domowników objawy chorobowe: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie było styczności 
z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19, które wróciły z zagranicy lub odbywały 
kwarantannę. 

 Biorę odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka/ 
moim w zajęciach MDK,  a także dojazdami do wskazanej placówki, a tym samym na narażenie na 
zakażenie COVID-19. 

 Dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 
nauczycieli i innych uczestników zajęć w MDK COVID-19. 

 Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 
uczestników zajęć wraz z nauczycielami  i pracownikami jednostki,  jak również ich rodzinami. 

 
Zobowiązuję się: 

 Każdorazowo odbierać telefon od pracowników MDK.  

 Do odbioru dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do 
izolacji. 

 Natychmiast informować Dyrektora MDK o każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń. 

 Nie przyprowadzać na zajęcia dziecka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów 
chorobowych. 

 Wyposażyć moje dziecko na zajęcia tylko w niezbędne przedmioty. 
 
Wyrażam zgodę na: 

 Na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przed rozpoczęciem zajęć oraz pomiar 
temperatury w trakcie ich trwania w razie potrzeby (niezwłoczne działania prewencyjne w celu 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego). 

 Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 
zarażenia COVID-19. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury  
przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w celu realizacji Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
w w/w placówce w związku z COVID-19. 

 

…………………….………………………      
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
lub uczestnika pełnoletniego 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, 
Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury przy 
al. 29 Listopada 102 w Krakowie  i są one podawane w celu realizacji Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie w związku z COVID-19. 
Informujemy, że:  

1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 
Państwu prawo do ich: usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu – z 
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie następnie będą przechowywane przez co 
najmniej 1 rok, po czym zostaną zniszczone lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w 
Krakowie. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a przetwarzanie ich będzie na podstawie Państwa 
zgody 

4. Konsekwencją niepodania danych jest nieprzyjęcie dziecka na zajęcia w placówce w trakcie trwania 
pandemii. 

5. W przypadku zarażenia COVID-19 Twoje dane/dane Twojego dziecka  zostaną udostępnione terenowej 
jednostce Sanepidu w zakresie przez nią wymaganym na podstawie Państwa zgody wyrażonej w 
oświadczeniu.  

6. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z 
prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-
072 Kraków, adres mail:  – inspektor2@mjo.krakow.pl 

          ………………………………………………………….                                                                                           
……………………………………………………………………                                                                                                                                                                                    
 Miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                  
                                                                                                                                                                              
           kandydata/kandydata pełnoletniego        
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