
 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych  

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu 

w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

Zajęcia  

Imię i nazwisko  

Telefon  

Data urodzenia  

Pesel  

Adres  

Imiona 
rodziców/opiekunów  

 

 

Ja …………………………………… będąc rodzicem/prawnym opiekunem* w/w dziecka legitymując się 

dowodem osobistym nr ……………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach 

……………………….….. organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu mieszczący się przy ulicy 

Zbąszyńskiej 19. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach. Równocześnie informuję, 

że dziecko choruje na ………………………./nie dotyczy*.  

 

  Oświadczam, że dziecko jest przez rodzica/opiekuna przyprowadzone na zajęcia i z nich  

 o dbierane przez osobę dorosłą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

     …………………………………………………… 

    podpis rodzica/opiekuna 
 

  Oświadczam, że dziecko przychodzi na zajęcia i wraca samodzielnie z zajęć – rodzic/opiekun 

  bierze odpowiedzialność za jego drogę na i z zajęć, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

    …………………………………………………… 

    podpis rodzica/opiekuna 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższej deklaracji dla 

potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dn.27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych>) 

 

…………………………………………………… 
        podpis rodzica/opiekuna 
 

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem dziecka, 

uczestniczącego na zajęciach na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Siedlcu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć                   za 

pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury            w 

Siedlcu. 
 

…………………………………………………… 
        podpis rodzica/opiekuna 
 

Oświadczam, iż otrzymałam/-łem i zapoznałam/-łem się z regulaminem zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Siedlcu i w pełni go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

…………………………………………………… 
        podpis rodzica/opiekuna 
*niepotrzebne skreślić 

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 



 

 

 

 

Informacja dla Uczestników zajęć  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – dalej: RODO informuję, iż 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-

212 Siedlec,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod.siedlec@gmail.com, nr tel: 724 836 456 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, rozdział II, 

oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

         ..................................................... 

                podpis rodzica/opiekuna 

 

Obostrzenia i informacje związane z pandemią.  

1. Akceptuję procedury bezpieczeństwa, nowe zasady higieny ze względu na epidemię COVID-19 

obowiązujące w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń 

(między innymi zakrywanie nosa i ust oraz inne zgodne z wytycznymi GIS i MZ) 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych 

uczestników zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami 

jednostki, jak również ich rodzinami. 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka w 

zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury, oraz  narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.  

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

5. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie 

wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6. Wyrażam zgodę na wyrywkowe mierzenie temperatury mojego dziecka przed rozpoczęciem zajęć, 

oraz mierzenie temperatury w trakcie trwania zajęć. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz 

9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się 

do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym, po wcześniejszej informacji telefonicznej. 

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Siedlcu lub pracowników. 

11. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zarażenia COVID-19 

 

 

 

         ..................................................... 

                podpis rodzica/opiekuna 

 

mailto:iod.siedlec@gmail.com

