
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

7. WIOSENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

w zw. z epidemią SARS-CoV-2 (COVID-19)   

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie 

Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że……………………………………………………….. 
                                                                               imię i nazwisko Uczestnika 

 

Uczestnik 7. Wiosennego Konkursu Recytatorskiego, odbywającego się w Gorlickim Centrum Kultury 

w Gorlicach przy ul. Michalusa 4 (dalej: GCK) 

 

w dniu …………… marca 2021 r. 

   

według mojej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-Cov-2, nie ma objawów wskazujących 

na obecność wirusa SARS-Cov-2, nie ma podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; nie 

przebywa na kwarantannie i nie jest pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału mojego dziecka w konkursie organizowanym w 

GCK wystąpią u dziecka objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Gorlickie Centrum 

Kultury na adres mailowy: gck@gck.gorlice.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS   

https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Gorlickie Centrum Kultury Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu i podległym mu służbom SANEPID, w przypadku wykrycia osoby zakażonej 

koronawirusem SARS-CoV-2, która brała udział w niniejszym wydarzeniu, imienia i nazwiska 

Uczestnika oraz moich danych osobowych  i kontaktowych: 

 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………..……..  

        

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………  

                   

telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………..  

 

Ponadto oświadczam, że: zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin 7. Wiosennego Konkursu 

Recytatorskiego znajdujący się na stronie internetowej GCK i zobowiązuję się do poinstruowania 

Uczestnika o konieczności stosowania zasad określonych w tym Regulaminie. Oświadczam, że 

zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w GCK w zw. ze 

składaniem nin. Oświadczenia.  

 

 

 

........................................................................................ 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego jest organizator - Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice 

tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 

119 z 4.05.2016, s. 1).   

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych  nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są 

następujące tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do dochodzenia 

epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia przebywania w bezpośrednim kontakcie z 

osobą zakażoną. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w wydarzeniu.  

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych.. 

5. Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych.  

6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

7. Dane uczestników wydarzenia nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

8. Dane uczestników wydarzenia będą przechowywane przez okres 14 dni od daty udzielenia 

zgody.  

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

10. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 

zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 

 

 

……………………………………………. 
(data i podpis) 

 

 


