Zał.nr 1

Deklaracja uczęszczania dziecka do świetlicy w okresie pandemii COVID-19
Wyrażam zgodę na uczestnictwo ........................................................................, wiek: ................. lat
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy w ………………..……….. działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 .
Adres zamieszkania dziecka ..................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)

Dane rodziców/opiekunów dziecka Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz nr. tel:
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że



nasze dziecko jest zdrowe,
nie ma objawów żadnej choroby.

Ponadto nie miało świadomego kontaktu:




z osobą chorą na koronawirusa
z osobą będącą w izolacji,
z osobą przebywającą na kwarantannie.

Oświadczamy, że oddając dziecko pod opiekę świetlicy wiejskiej w ………………………..
działającej w czasie stanu pandemii COVID-19:



Jesteśmy świadomi istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19
mojego dziecka oraz przeniesienia choroby na innych członków mojej rodziny.
W przypadku zachorowania nie będziemy wnosili skarg i zażaleń.

Oświadczamy, że będziemy osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych przyprowadzać i
odbierać dziecko w umówionych godzinach.

1.




Upoważniam do odbioru mojego dziecka z zajęć następujące osoby :
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania świetlic wiejskich z terenu Gminy
Krokowa w okresie epidemii Covid -19 .

………………………
( data )

…………………………………….
( czytelny podpis)

Zał.nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury z
siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 29, 84-110 Krokowa.
Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej oraz telefonicznie:
56 6754139
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który jest Sylwia Osowska. Z inspektorem można się
skontaktować przez adres e-mail: iodo@krokowa.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.
1 lit. a oraz e RODO) w celu przebywania dzieci w świetlicy.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z deklaracji uczęszczania dziecka do świetlicy w
okresie COVID-19
5. Administrator uzyskał dane w zakresie imienia i nazwiska, numer telefonu oraz adresu
6. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011
roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania,
- prawo do ograniczenia
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia,
- prawo do przenoszenia,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

………………………
( data )

…………………………………….
( czytelny podpis)

