
……………………………… 

                                                                                                          (data, miejsce) 

 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny dziecka:  …………………………………………...(imię, nazwisko dziecka)  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach …………………………..( rodzaj 

zajęć) organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 

Łososina Dolna 400.  

2. Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia 

i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z udziałem w zajęciach w 

obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na 

uczęszczanie mojego dziecka na warsztaty, nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń 

dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków mojej rodziny na COVID-19, 

które mogłoby być związane z udziałem w warsztatach.  

3. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

5. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z placówki wyłącznie przez osoby 

zdrowe. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi GIS oraz procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.  

7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

8. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

9. Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MKiDN, GIS i MZ oraz zawartych w w/w 

dokumencie, wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Łososina Dolna. 

10. Kontakt z rodzicami – imię i nazwisko rodzica, numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………… 

                                                                                                   Podpisy rodzica /opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………., ………………………… 

Miejscowość, data 

 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna dziecka 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar temperatury ciała dziecka 

…………………………………………………... w okresie gdy przebywa na terenie Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Łososina Dolan.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych  

(tj. danych o chorobie dziecka); 

2) Art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozwala placówce na przetwarzanie 

danych wrażliwych gdy jest to niezbędne: 

a. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); 

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h 

RODO); 

c. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 

takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 

9 ust. 2 lit. i RODO). 

 

 

…………………...    ………………….. 

                                                      Podpis Rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


