
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
prowadzonych, organizowanych w ramach projektu „Akcje Wakacje 2020”

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a i c Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia  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, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych moich i mojego dziecka oraz jako prawny opiekun wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka:

……….………………………………………………….............................................……………………………….
 (imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach ………………………………………………………..….……………………………………………………………...
(nazwa zajęć)

prowadzonych w ramach projektu „Akcje Wakacje 2020”  realizowanych przez Mediatekę – Bibliotekę Publiczną w
Krośnie Odrzańskim oraz jego zleceniobiorców w dniu / dniach ……………………………………...........…… 2020 roku.
Przyjmuję do wiadomości, że zajęcia będą prowadzone w miejscach zgodnie z informacją dotyczącą projektu „Akcje 
Wakacje 2020” na stronie Mediateki – Biblioteki Publiczne w Krośnie Odrzańskim.
Zapoznałem /  Zapoznałam się z regulaminem projektu „Akcje Wakacje 2020” i akceptuję jego postanowienia. 

W związku z koniecznością prowadzenia ewidencji uczestników zajęć prosimy o podanie następujących informacji:

Klasa do której uczęszcza dziecko………………………………………………………………………………………..……

Telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych ………………………………………………………….….…..
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do domu.
W związku z tym:
- wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach*
- upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach ……………………………………………………..*
- dziecko odbierać będą rodzice*

Oświadczam, że**:
1)  stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach pn. „Akcje Wakacje 2020” i bierze w nich udział na moją 

odpowiedzialność
2) nie mam, moje dziecko nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
3) moje dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywająca na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie chorobą zakaźną w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4) wyrażam zgodę i jestem przygotowany, moje dziecko jest przygotowane do stosowania się

do wytycznych i regulaminów związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m)
oraz wzmożonych zasad higieny.

5) zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u niego 
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)

………………………………………. ………….…………………………………………..
                    (data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*właściwe podkreślić
** niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZETWARZANIA WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych w mediach
społecznościowych oraz na stronach internetowych organizatorów, tj.: CAK Zamek, Biblioteki – Mediateki w Krośnie
Odrzańskim, OSiR w Krośnie Odrzańskim, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w mediach m.in. prasa lokalna,
strony www, telewizja).

………………………………………. ………….…………………………………………..
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*właściwe podkreślić



DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art.13  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i  Rady UE 2016/679 z dnia  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, jako Administrator informuję, iż:
1. Administratorem danych  osobowych  zawartych  z  przedstawionych  oświadczeniach  jest  Dyrektor  Mediateki  –

Biblioteki  Publicznej  w  Krośnie  Odrzańskim,  z  siedzibą  przy  ul.  Pułaskiego  3  w  Krośnie  Odrzańskim
(66-600)  reprezentowanym  przez  Dyrektora.  Z  administratorem  można  kontaktować  się  poprzez  email:
mediateka@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Mediatece –
Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim pełni Pani Agnieszka Szurgot, e-mail: iod.szurgot@gmail.com
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych   przedstawionych  w  oświadczeniach  i  zgodach  jest  realizacja
statutowych zadań Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim, rekrutacja oraz udział w zajęciach
organizowanych przez Mediatekę – Bibliotekę Publiczną w Krośnie Odrzańskim

4. Dane  osobowe  zawarte  w  przedstawionych  oświadczeniach  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny
do  realizacji  zadań  statutowych  tj.  przez  okres  trwania  danych  zajęć.  Dane  opublikowane  w  mediach
społecznościach oraz na stronie administratora są publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody.

5. Dane osobowe uczestników oraz rodziców uczestników mogą być przekazywane naszym partnerom, z którymi
mamy  zawarte  umowy  o  współpracy  przy  wykonywaniu  naszych  zadań  statutowych  i  innych  obowiązków
prawnych, w tym umownych oraz innym podmiotom prawnym działających w celu prawidłowej realizacji zadania
pn. : „Akcja Wakacje 2020”

6. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do:
a)  żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do ich sprostowania   (poprawienie) -  w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych -   w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny

sposób  przetwarzane,  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych
osobowych,  osoba,  której  dane dotyczą wycofała  zgodę na przetwarzanie  danych osobowych,  która  jest
podstawą przetwarzania  danych  i  nie  ma innej  podstawy prawnej  przetwarzania  danych,  dane  osobowe
przetwarzane  są  niezgodnie  z  prawem,  dane  osobowe  muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

d) ograniczania przetwarzania   - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich
celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba,
której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu  ustalenia  czy  prawnie
uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są  nadrzędne  wobec  podstawy  sprzeciwu);  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie udzielonej zgody.

7. Rodzicom  uczestników  niepełnoletnich  oraz  uczestnikom  pełnoletnim  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do zmiany wyrażonej
zgody oraz prawo jej wycofania.

9. Dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  oraz  nie  są  przekazywane
do państw trzecich. 

10. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  brak  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
wyklucza moje dziecko z uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Mediatekę – Bibliotekę Publiczną w
Krośnie Odrzańskim.

Przyjmuję do wiadomości

………………………………………. ………….…………………………………………..
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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