
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ*  

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ* 

NA CZAS  EPIDEMII COVID - 19   
 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć 
 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  
w przypadku uczestnika nieletniego 

 

Numer telefonu kontaktowego 
 
 

 
 

1. Oświadczam, że jestem świadomy/a istniejącego zagrożenia spowodowanego zarażeniem siebie/dziecka 
oraz moich domowników COVID-19  podczas prowadzenia zajęć w GOK Mogilany.  

2. Oświadczam, że nie jestem/ moje dziecko nie jest w okresie KWARANTANNY. 
3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich  24 godzin  nie występowały u mnie/u mojego dziecka  następujące 

objawy: KASZEL, DUSZNOŚĆ, TEMPERATURA POWYŻEJ 380 C. 
4. Oświadczam, że w ostatnich 14 dniach nie miałem/am / dziecko nie miało kontaktu z osobą,  

u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,  lub która przebywa na kwarantannie. 
5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mogilanach. 
6. Jestem świadomy/a że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników zajęć oraz pracowników GOK, jak również ich rodziny. 
7. Zapoznałem/am się i akceptuję przyjęte „Procedury bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku  Kultury   

w Mogilanach w trakcie epidemii COVID-19”. 
8. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mnie/mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny 

zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, Dyrektora 
GOK w Mogilanach i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 
 
 

……………………………………………… 
                                                                                                                                      ( czytelny podpis ) 
Mogilany, dnia ………………...            
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Administratorem danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 
Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: gok@mogilany.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach  e-mail: 
bhp.iod.domagala@o2.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w  celu zapewnienia bezpiecznego 
funkcjonowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego (art. 6 ust. 1 lit. d, f  RODO, art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane 
jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak służby sanitarno-
epidemiologiczne.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach.  
Dane osobowe wynikające z oświadczenia będą  przechowywane przez okres 14 dni, od momentu 
zakończenia uczestnictwa w zajęciach organizowanych  przez Administratora. Szczegółowe informacje 
dotyczące praw osób, których dane dotyczą znajdują się na naszej stronie: www.gok.mogilany.pl 


