KARTA ZGŁOSZENIOWA I ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W OFERCIE WAKACYJNEJ GOK I GOSIR W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika)

…………………………………………
(PESEL uczestnika)

…………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy uczestnika)

Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w ofercie wakacyjnej GOK i GOSiR na 2020 roku;
- dziecko, które bierze udział w ofercie GOK i GOSiR pozostaje pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub osoby wskazanej przez
rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………………………………….…(imię i nazwisko wskazanej osoby);
- posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas uczestniczenia w ofercie wakacyjnej GOK i GOSiR
w Goczałkowicach-Zdroju;
- zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w trakcie udziału
w wyjazdach/warsztatach/zajęciach GOK-u i GOSiR oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania;
- nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do GOK i GOSiR w razie zakażenia mojego dziecka/podopiecznego wirusem COVID-19 na
terenie instytucji oraz w trakcie udziału w zorganizowanej przez GOK i GOSiR w Goczałkowicach-Zdroju ofercie wakacyjnej.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia wirusem COVID-19
2) moje dziecko/mój podopieczny nie przebywa na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID-19,
3) dziecko/podopieczny będzie przyprowadzone przez osobą zdrową, nieprzebywającą na kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z
osobą zarażoną (dotyczy dzieci, które będą przyprowadzane na zajęcia przez rodziców lub opiekunów),
4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego oraz osoby przyprowadzającej
dziecko na zajęcia.
W przypadku gdy dziecko/podopieczny zostanie objęte kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do
nieuczestniczenia na wybrane wyjazdy/warsztaty/zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatorów. Biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody
poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.

Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka/podopiecznego podczas uczestnictwa w
ofercie wakacyjnej.
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin dot. uczestnictwa w ofercie wakacyjnej GOK i GOSiR oraz wyrażam w pełni
dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika, a także nieodpłatną publikację wizerunku
uczestnika
niepełnoletniego
w
celu
określonym
w
pkt.
3
klauzuli
informacyjnej.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu z oferty wakacyjnej. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w
Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie
danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

……………..…………………………………………
(miejscowość, data)

….……………..……………………………………………………
(podpis uczestnika)

Potwierdzenie wpłaty (wypełnia pracownik GOK-u lub GOSiR-u)
………………………………………………
(kwota, wg stawek ujętych na plakacie)

…………………
(data)

………………………………………………………………….
(podpis pracownika GOK-u lub GOSiR-u)

Klauzula informacyjna RODO - dane osobowe
Informujemy, że:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.





Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z siedzibą przy ulicy Uzdrowiskowej 61 (zwanym
dalej GOK-iem) oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju z siedzibą przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 (zwanym dalej GOSiR-em)
w zależności kto jest głównym organizatorem wydarzenia.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w GOK-u lub GOSiR-ze, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOK-u lub GOSiR-u.
Celem zbierania danych jest udział uczestnika niepełnoletniego w ofercie wakacyjnej GOK lub GOSiR – podstawa prawna przetwarzania danych to art.6
ust.1 lit. a RODO.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji
wyjazdu/warsztatów/zajęć, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.
Dane osobowe uczestników wyjazdu/warsztatów/zajęć będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO - realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wyjazdu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co
uniemożliwi jednak udział w wyjazdu/warsztatów/zajęć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez
Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w wyjazdu/warsztatów/zajęć obejmuje także:
przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyjazdu/warsztatów/zajęć,
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w której zamieszkuje, na liście startowej
wyjazdu/warsztatów/zajęć.
publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych
organizatora, a także reklamodawców i partnerów.
……………..…………………………………………………..……….
(data i podpis uczestnika)

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 oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju pobierają 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.

2.

3.

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 61, kod
pocztowy 43-230, e-mail: gok@goczalkowicezdroj.pl, tel. 32 210 70 88 (zwany dalej GOK-iem) oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Wisławy Szymborskiej 1, kod pocztowy 43-230, e-mail: gosir@goczalkowicezdroj.pl, tel. 32 212 74 24 (Zwany dalej GOSiRem).
W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:




przesyłając e-mail na adres gok@goczalkowicezdroj.pl lub gosir@goczalkowicezdroj.pl

listownie na adres GOK lub GOSiR
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:


4.
5.
6.

 wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-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 lub GOSiR, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a)
b)
c)
d)
7.

8.

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),

prawo żądania dostępu do danych osobowych
prawo żądania ich sprostowania
prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )

prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania
Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do GOK lub GOSiR z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty
e-mail, listownie lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych GOK lub GOSiR. GOK i GOSiR zrealizują przysługujące osobie prawa o ile nie
będą istniały przesłanki RODO lub na GOK lub GOSiR nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający GOK lub GOSiR 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 lub GOSiR 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.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe zebrane przez GOK lub GOSiR będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

