
 
 

Zg oszenie dziecka na zaj cia merytoryczne w GOKiR Wilkasy 
 
 
Dane dziecka: 
Imi  i nazwisko dziecka ………………………………………………………… 
Adres zamieszkania …………………………………………………………….. 
Telefon ………………………………………………………………………….. 
Wiek…………………………………………………………………………….. 
 
 
Rodzina dziecka 
Opiekun prawny ……………………………………………………………… 
Telefon …………………………………………………………………………… 
e-mail…………………………………………………………………………… 
 
 
Informacje dodatkowe o dziecku 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 

Wyra am zgod  na: 
 

– uczestnictwo mojego dziecka w zaj ciach, imprezach, wyjazdach organizowanych przez 
GOKiR Wilkasy, 
– udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby wezwanie pogotowania 
ratunkowego. 
  

Zobowi zuj  si  do: 
 

– osobistego odbierania dziecka z zaj . W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do 
czasu zako czenia zaj  bior  pe  odpowiedzialno  za jego bezpiecze stwo podczas 
samodzielnego powrotu do domu. 
 
 
Dodatkowo o wiadczam, e zapozna em/- am si  z regulaminem imprez Gminnego O rodka 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach, dost pnego na ugg.pl/pl/kultura/regulamin_imprez_gokir  
 
 
.................................................                                                      ............................................... 
           Miejsce i data                                                                                 Czytelny podpis  
 

 

 

 

 

 



 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zg oszeniowym 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym 
przez  Administratora  Danych  Gminny  O rodek  Kultury  i  Rekreacji  w  Wilkasach  z  siedzib  przy  ul.  
Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, w celu uczestnictwa dziecka w zaj ciach merytorycznych 

rodka.  
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli  informacyjnej,  w tym cel  i  sposób przetwarzania  danych osobowych oraz prawo 
dost pu  do  tre ci  swoich  danych,  prawo  ich  poprawiania  oraz  mo liwo ci  wycofania  zgody   
w dowolnym momencie. 
                                                                                                       ………..……………………………… 
                                                                                                                 Czytelny podpis  
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny 

rodek Kultury  i  Rekreacji  w Wilkasach z  siedzib  przy ul.  Olszty ska 54,  Wilkasy,  11-500 Gi ycko 
poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych 
gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom 
zdj  z wydarzenia.  
                                                                                                       ………..……………………………… 
                                                                                                                 Czytelny podpis  
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym jest 
Gminny O rodek Kultury  i  Rekreacji  w Wilkasach z  siedzib  przy ul.  Olszty ska 54,  Wilkasy,  
11-500 Gi ycko, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Mo e si  z  Pan/Pani  z  nami  kontaktowa  poprzez numer telefonu 87 428-04-16 lub adres  
e-mail: gokir@ugg.pl. 

3) Mo e  si  Pan/Pani  kontaktowa  z  naszym  Inspektorem  ochrony  danych  Panem  Jaromirem  
Dylewskim pod adresem e-mail: biuro@inbase.pl 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: 
a) uczestnictwa w organizowanych przez Administratora zaj ciach merytorycznych, 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na 

stronie internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR 
Wilkasy  oraz  bezp atne  przekazanie  zdj  z  wydarzenia  prasie,  radiu,  telewizji  i  innym  
mediom. 

5) Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  mog  by  podmioty,  z  us ug  których  w  celu  
realizacji zada  na podstawie art. 28 RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pana/Pani  dane  osobowe  nie  s  przekazywane  do  pa stw  trzecich,  tj.  poza  obszar  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu,  
w którym zosta y zebrane lub odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym 

momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  w  przypadku  niepodania  danych  w  celu  
uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Administratora, niemo liwa b dzie realizacja 
zada  zwi zanych z celami wskazanymi w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 



 
 

Za cznik nr 2 
do Procedury zapewnienia bezpiecze stwa  

w Gminnym O rodku Kultury i Rekreacji  
w Wilkasach w trakcie epidemii C0VID-19 

 
 

WIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 
 

Ja ....................................... …..., ni ej podpisany, przedstawiciel ustawowy/opiekun 
prawny  ............................... ………., uczestnika wydarze  organizowanych na terenie 
Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, posiadaj cy numer telefonu 
kontaktowego …………………. . , niniejszym o wiadczam, i : 
1. zapozna em si  z: 

a) procedur  zapewnienia bezpiecze stwa w Gminnym O rodku Kultury i Rekreacji  
w Wilkasach w zwi zku z epidemi  COVID-19; 

2. Wyra am zgod  za pomiar temperatury w razie podejrzenia zaka enia koronawirusem 
COVID-19, odseparowanie w odr bnym pomieszczeniu izolatorium oraz wezwanie 
pogotowia ratunkowego; 

3. Jestem w pe ni wiadomy pe nej odpowiedzialno ci za dobrowolny udzia  uczestnika  
w warsztatach/zaj ciach mimo panuj cej sytuacji epidemiologicznej; 

4. Uczestnik warsztatów/zaj  w ci gu ostatnich 14 dni przed przyst pieniem do warsztatów 
/zaj : 
1) nie przebywa  za granic ; 
2) nie by  obj ty nadzorem epidemiologicznym ani kwarantann ; 
3) nie wyst puj  u niego objawy infekcji (gor czka, kaszel, katar, wysypka, bóle mi ni, 

bóle gard a, inne nietypowe); 
5. w ci gu ostatnich 14 dni przed przyst pieniem do warsztatów: 

1) aden z domowników uczestnika warsztatów/zaj  nie przebywa  za granic ; 
2) aden z domowników uczestnika warsztatów/zaj  nie by  obj ty nadzorem 

epidemiologicznym lub kwarantann ; 
3) u adnego z domowników uczestnika warsztatów/zaj  nie wyst powa y objawy 

infekcji (gor czka, kaszel, katar, wysypka, bóle mi ni, bóle gard a, inne nietypowe); 
6. zosta em poinformowany o ryzyku, na jakie jest nara ony uczestnik warsztatów/zaj , tj. 

1) mimo  wprowadzenia  w  Gminnym O rodku  Kultury  i  Rekreacji  w  Wilkasach  obostrze  
sanitarnych i wdro onych rodków ochronnych mo e doj  do zara enia COVID-19; 

2) w przypadku zaobserwowania niepokoj cych objawów u uczestnika warsztatów/zaj  
zostanie on natychmiast umieszczony w przygotowanym pomieszczeniu (izolatorium),  
a jego przedstawiciel  ustawowy/opiekun prawny oraz stosowne s by zostan  o tym 
niezw ocznie poinformowane; 

3) w przypadku wyst pienia zara enia lub jego podejrzenia w Gminnym O rodku Kultury  
i  Rekreacji  w  Wilkasach  zarówno  uczestnik  warsztatów/zaj ,  jak  i  jego  rodzina  oraz  
najbli sze otoczenie zostan  skierowani na 14-dniow  kwarantann , wed ug wskaza  

b sanitarnych. 
Jednocze nie  zobowi zuj  si  w  przypadku  zmiany  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  4  i  5  
niniejszego o wiadczenia niezw ocznie poinformowa  o zmianie Gminny O rodek Kultury  
i Rekreacji w Wilkasach. 

Data: …………………………………… 2020 r.      Podpis o wiadczaj cego ………………………………………………                              
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016L119/38 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej PL) informujemy, e: 

1 )  Administratorem danych osobowych Pa stwa jest Gminny O rodek Kultury  
i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko. Z administratorem 
mo na skontaktowa  si  drog  elektroniczn  na adres e-mail dyrektorgokir@ugg.pl 
lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Wilkasy, ul. Olszty ska 54. 

3) Zbierane dane osobowe s  przetwarzane zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z pó n. zm.) w celu 
realizacji zada  okre lonych przepisami statutu GOKiR Wilkasy. 

4) Przys uguje Pani/Panu prawo dost pu do tre ci danych oraz ich sprostowania, 
usuni cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak e prawo sprzeciwu, za dania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie  prawo cofni cia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa  Urz du  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  tel.  
22 531 03 00. 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6) Ze wzgl dów zwi zanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,  
w zwi zku z rozprzestrzenianiem si  choroby zaka nej COVID-19 wywo anej wirusem 
SARS- CoV-2 (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9. ust. 2 lit i. RODO; ustawa 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych i wywo anych 
nimi sytuacji kryzysowych) Pani/Pana dane osobowe dziemy przetwarza : 
a) przez czas wykonania zada  Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach  
i innych prawnych obowi zków, w tym umownych i/lub 
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazuj  nam przechowywa  dane i/lub 
c) przez czas, w którym Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach mo e ponie  
konsekwencje prawne nienale ytego wykonania lub niewykonania naszych zada  
statutowych lub obowi zków prawnych; 
d) przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie 
potwierdzeniu zara enia koronawirusem. 

 


