Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora MDK w Zgierzu nr: 10/2020

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
1. Oświadczam, że moja córka/syn………………………………………………………………………………….

nie miał/a kontaktu z osoba zakażoną wirusem SARS Cov 2 powodująca Covid-19 oraz
nikt z członków najbliższej rodziny i otocznia nie przebywa na kwarantannie oraz nie
przejawia widocznych oznak chorobowych.
2. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie

przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel,
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować MDK w Zgierzu
o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka na
zajęcia do MDK w Zgierzu.
3. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za

dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia organizowane przez MDK w Zgierzu
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest
narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń
sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK w Zgierzu procedur

związanych z reżimem sanitarnym oraz do natychmiastowego odebrania dziecka
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
dziecka w MDK w Zgierzu.
5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnośnie do zachorowania na Covid -19 w moim najbliższym
otoczeniu, tj., gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na
Covid-19.
……………………………………………………
data i czytelny podpis

KLAUZULA INFROMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ZGIERZU

1) Administratorem danych osobowych dziecka i opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084, REGON: 004335690,

2) W Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu powołano Inspektora Danych Osobowych w osobie Roberta
Podgórskiego, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
iod@.mdkzgierz.com

3) Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:
a. Art. 6 ust. 1) lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia
b.
c.
4)
a.
b.
c.
d.
e.
5)

6)

7)

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996) oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457);
Art. 6 ust. 1) lit a) RODO, tj. w przypadku wyrażenia zgody w celu wykorzystania wizerunku dziecka na
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz portalach społecznościowych;
Art. 6 ust. 1 lit d) RODO, tj. w celu ochrony żywotnych interesów dziecka – w odniesieniu do danych
dotyczących informacji na temat stanu zdrowia dziecka;
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w ustawach i aktach wykonawczych
dotyczących Młodzieżowego Domu Kultury, m.in:
Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej
Kuratorium Oświaty właściwe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Organ prowadzący – tj. Powiat Zgierski,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,
Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca
1983 r., o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217), a w przypadku danych
osobowych przekazanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo do żądania dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb uczestnictwa dziecka
w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

