
 
………………………........……………….. 
/nazwisko uczestnika/ 

 

…………………………….........…………. 
/nazwa zajęć/ 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach organizowanych w ramach zajęć                     
Ośrodka Kultury w Wieliszewie przez moje dziecko/podopiecznego:  
 

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

świadom zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

Zgodnie z rekomendacją GIS, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników 
Ośrodka Kultury w Wieliszewie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:  

 Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą? 

TAK   /   NIE 

 Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?  

TAK   /   NIE 

 Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie             
objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?  

TAK   /   NIE 

 Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji?               
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

TAK   /   NIE 

 Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy           
u kogoś z domowników?  

TAK   /   NIE 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania instruktora o każdej zmianie 
sytuacji faktycznej, o której mowa w ww. wywiadzie epidemicznym. 

Instruktor wykona pomiar temperatury u Państwa/Państwa dziecka/Podopiecznego. 

 

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

       /data i miejsce/      /czytelny podpis uczestnika/opiekuna/ 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie jest Ośrodek 
Kultury w Wieliszewie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury – Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 
Legionowo, reprezentowany przez Dariusza Skrzydlewskiego - Dyrektora Ośrodka Kultury. Dane przetwarzane 
są w celu realizacji wytycznych GIS oraz rozporządzeń dotyczących walki z COVID-19. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi. Dane nie są 
przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być 
jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów 
prawa organy publiczne. Dane będą przechowywane do czasu odwołania stanu epidemii. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej 
w siedzibie i na stronie internetowej Administratora: www.ok.wieliszew.pl. 


