
Załącznik nr 1 do  PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA   MDK NR 2  W BYTOMIU                     

                                       W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

2021/2022 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego wychowanka  

Oświadczam, że   ………....................……....................................…………………………………………… 

                                                         ( imię i nazwisko dziecka/ pełnoletniego uczestnika )  

w ciągu ostatnich 14 dni nie miało / nie miałem(łam)-(*właściwe podkreślić) kontaktu z 
osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka*/ mój stan zdrowia *( właściwe podkreślić)  jest dobry, nie 
przejawia  żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
alergia). 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego  dziecka / wyrażam zgodę na 
pomiar temperatury  mojego ciała  (*właściwe podkreślić), jeśli nauczyciel zauważy 
niepokojące symptomy chorobowe. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK nr 2 w Bytomiu procedur, 
regulaminów, instrukcji związanych z reżimem sanitarnym. 

Zobowiązuję się do  natychmiastowego odebrania dziecka z placówki  w razie 
wystąpienia u niego  jakichkolwiek oznak chorobowych.      

Zobowiązuję się do przekazania dziecku / zobowiązuję się do zapoznania z  informacją 
(* właściwe podkreślić) o podstawowych zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego, 
w tym: 

1. Zakazu przynoszenia do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn 
zdrowotnych. 

2. Zakazu spożywania posiłków na zajęciach. 

3. Obowiązku przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk) oraz 
dystansu społecznego również na zajęciach.  

Zdaję sobie sprawę, że w związku z wprowadzonymi zasadami reżimu sanitarnego,                   
nie będzie można  korzystać lub będzie  można korzystać w sposób ograniczony ze 
wszystkich narzędzi i materiałów dydaktycznych w czasie trwania zajęć. 

Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki i nauczyciela o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 
otoczeniu. 

Aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów dziecka/ pełnoletniego 
wychowanka  (należy podać minimum dwa numery kontaktowe): 

1) Tel............................................................. 
 

2) Tel............................................................. 

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

                                                         (data i czytelny podpis rodzica/pełnoletniego uczestnika) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. monitorowania stanu zdrowia wychowanka w związku  z zapobieganiem  rozprzestrzenia się     
COVID-19 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) 
stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r., informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych  jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2  z siedzibą  w    
Bytomiu ul. Ks. J. Popiełuszki 9 , tel. 32/2812- 173 mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl  

2. Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych - IOD  Urząd Miejski Bytom  ul. Smolenia  35     41-
936   e-mail: iod_edu@um.bytom.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody zgodnie z 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 w celu 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia zajęć. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do 
tego prawnie zobowiązany. 

5. Dane  przetwarzane będą zgodnie z procedurą przyjęta w placówce przez okres  14 dni. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu. 

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.  


