
DEKLARACJA UCZESTNIKA 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA  

 

1. Imię (imiona) i nazwisko   

 

……………………………………………….......................................................................................................................................................................................... 

2. Nr telefonu (w przypadku osób niepełnoletnich nr telefonu rodziców lub opiekunów prawnych): 

……………………………………………….......................................................................................................................................................................................... 

3. Jestem świadoma/-y, że Organizator pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań, 

związanych z ich przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych sytuacji, 

tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wskazanego powyżej uczestnika oraz 

uniknięcia ryzyka jakie wiąże się z możliwością i niebezpieczeństwem zarażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

W przekonaniu, że Dyrekto oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach dołożyli 

należytej staranności przy organizacji zajęć, wdrożeniu oraz zachowaniu wdrożonych zasad 

składających się na reżim sanitarny, nie będę wnosił/-a rodzczenia o odszkodowanie i/lub 

zadośćuczynienie w stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, w związku z zarażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie uczestnictwa w zajęciach. 

4. Zapoznałam/em się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Krykach. 

5. Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury ciała u wskazanego powyżej uczestnika przy 

użyciu termometru bezdotykowego przez upoważnioną do tych czynności osobę, w ramach 

przeciwdziałania zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Wyrażona 

przeze mnie zgoda jest podyktowana procedurami bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci/młodzieży 

oraz działaniem prewencyjnym podjętym przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. 

 

 …………………………                ……………..…………………………………… 
          (data)                                                     (podpis uczestnika (rodziców/opiekunów 

prawnych w przypadku osoby niepełnoletnich) 

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach moich danych 

osobowych/danych osobowych mojego dziecka* do celów statutowych i promocyjnych 

administratora danych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje: tworzenie, powielanie, 

kadrowanie oraz kompozycję wizerunku w materiałach Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach 

używanych w ramach prowadzenia archiwizacji działań. 

Jednocześnie zezwalam/nie zezwalam* na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku/ 

wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych oraz w celach informacyjnych związanych 

z prowadzoną działalnością przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach w formach: 

 publikacji na stronie internetowej administratora danych, 

 publikacji na portalu społecznościowym Facebook.  

 

5. Oświadczam/y, że zapoznałam/em/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych dla uczestnika zajęć. 
 

 

…………………………                ……………..…………………………………… 
          (data)                                                     (podpis uczestnika (rodziców/opiekunów 

prawnych w przypadku osoby niepełnoletnich) 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach reprezentowany 

przez Dyrektora, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki, e-mail:gok@gok-krynki.pl.  

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: 

inspektor.rodo@naticom.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a i 

g RODO w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Krynkach ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce. Dane kontaktowe będą 

przetwarzane w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Dane osobowe, tj. imię i 

nazwisko oraz wizerunek będą przetwarzane ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

promocji działań podejmowanych przez administratora danych.  

4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą 

Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej. 

5. Dane osobowe zawarte w deklaracji przetwarzane przez Administratora będą przechowywane do 

31 grudnia 2020r. Dane osobowe przetwarzane w celu promocji administratora będą 

przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym 

momencie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowch przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w 

zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krybkach. 

9. Decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 

 

 


