Nr
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA + OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
(Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI literami)

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................
Data urodzenia ............................................. PESEL ...............................................................
Miejscowość zamieszkania ....................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego .......................................................................
• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w akcji BEZPIECZNE WAKACJE W PUCHACZOWIE organizowanym przez GOK
Puchaczów/Orlik Puchaczów.
• Zapoznałam/-em się z programem „Wakacji w Puchaczowie” i oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zajęciach proponowanych przez Organizatorów (m.in. w zajęciach sportowych, rajdach
rowerowych).
• Wyrażam też zgodę na udzielenie w razie potrzeby, pierwszej pomocy mojemu dziecku.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - moich i mojego dziecka oraz wykorzystania wizerunku w mediach
elektronicznych na potrzeby Organizatorów.
• Poinformowano mnie o prawach dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych, moich i mojego dziecka.
• Zobowiązuję się do przygotowania sprawnego roweru dla dziecka biorącego udział w rajdzie rowerowym.
Moje dziecko będzie uczestniczyło w następujących dniach (wstawić „X”, jeśli dziecko będzie uczestniczyć)

ŚR 8.07: RAJD ROWEROWY Nadrybie Orlik
ŚR 15.07: GRY I ZABAWY Puchaczów Orlik

ŚR 22.07: RAJD ROWEROWY Ostrówek Orlik
ŚR 29.07: GRY I ZABAWY Park Puchaczów

Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia mojego dziecka wirusem COVID - 19 podczas uczestnictwa
w spotkaniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. Oświadczam, że zapoznałem/łam się
z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w GOK Puchaczów i
zobowiązuję się do ich przestrzegania przeze mnie i moje dziecko. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych
roszczeń w stosunku do GOK Puchaczów w razie zakażenia wirusem COVID-19 na podczas spotkań plenerowych
organizowanych przez GOK Puchaczów.

Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy moje dziecko jest zdrowe i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie w wykazywało
żadnych objawów zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, zanik zmysłów),
2) nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mamy kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia mojego dziecka,
4) akceptuję Regulamin Bezpiecznych Wakacji w Puchaczowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanej imprezy.
W przypadku gdy zostaniemy objęci kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję nie
pojawiać na spotkaniach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niedostosowanie się do
obowiązującego Regulaminu Bezpiecznych Wakacji w Puchaczowie organizowanych przez GOK Puchaczów
i powiadomienie o tym Organizatora Wakacji.

Puchaczów, …………………………

...................................................................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNU PRAWNEGO

DLA RODZICA
Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie pobiera od Państwa dane kontaktowe
w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 1. Administratorem
pozyskanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie z siedzibą w Puchaczowie, ul. Rynek 3, kod pocztowy 21-013,
adres e-mail: gokpuch@wp.pl, tel. 75-75-345.
W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób: −
przesyłając e-mail na adres iod@atjg.pl lub listownie na adres GOK Puchaczów. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa
w zależności od celu przetwarzania: CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2
PODSTAWY PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze: − art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), − wytyczne dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce
• Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK Puchaczów, każdej osobie przysługują następujące prawa: a) prawo żądania
dostępu do danych osobowych b) prawo żądania ich sprostowania c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust
1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO ) d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania
• Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do GOK Puchaczów z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na
adres poczty e-mail GOK Puchaczów, listownie na adres GOK Puchaczów lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych. GOK
Puchaczów zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na GOK Puchaczów nie będzie ciążył obowiązek
prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający GOK Puchaczów z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba
składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
• Każdej osobie, która uzna, że GOK Puchaczów przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony
danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na
terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zebrane przez GOK Puchaczów będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

ŚR 8.07:

RAJD ROWEROWY Nadrybie Orlik

zbiórka pod GOK godz. 9:00
planowany powrót ok. 14:00

ŚR 15.07:

GRY I ZABAWY Puchaczów Orlik

zbiórka pod GOK godz. 10:00
powrót godz. 13:00

ŚR 22.07:

WYMOGI: własny napój, jedzenie, wygodne ubranie i obuwie sportowe, nakrycie głowy

RAJD ROWEROWY Ostrówek Orlik

zbiórka pod GOK godz. 9:00
planowany powrót ok. 14:00

ŚR 29.07:

WYMOGI: obowiązkowo własny kask (nie ma możliwości wypożyczenia),
własny napój, jedzenie, SPRAWNY ROWER, wygodne ubranie i obuwie sportowe,
nakrycie głowy

WYMOGI: obowiązkowo własny kask (nie ma możliwości wypożyczenia),
własny napój, jedzenie, SPRAWNY ROWER, wygodne ubranie i obuwie sportowe
nakrycie głowy

GRY I ZABAWY Park Puchaczów

zbiórka pod GOK godz. 10:00
powrót godz. 13:00

WYMOGI: własny napój, jedzenie, wygodne ubranie i obuwie sportowe, nakrycie głowy

