
 
 

                                                                Załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć artystycznych MBP-CK w Pieszycach  

                                                                                                                                                                                                                                    
                      UWAGA! Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

 
DEKLARACJA UCZESTNIKA SEKCJI 

ARTYSTYCZNYCH 
MBP-CK W PIESZYCACH 

 
Nazwa zajęć  

Imię i nazwisko uczestnika 
zajęć 

 
 

Rok urodzenia  
 

Imię i nazwisko prawnego 
opiekuna 

 

Numer Karty Dużej Rodziny  

Dane kontaktowe do opiekuna prawnego 

Nr telefonu  
(preferowany komórkowy) 

 
 

E-mail  
 

 
 
Proszę zaznaczyć właściwe wstawiając znak X:     
 
        Moje dziecko będzie odbierane z zajęć przez następujące osoby:………………………………………………............... 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
        Moje dziecko będzie samo wracało po zajęciach do domu. 
 
 

1. Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem ww. dziecka. 
2. Potwierdzam akceptację Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych w MBP-CK. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury z siedzibą 58-250 
Pieszyce, ul. M. Kopernika 37 reprezentowana przez Dyrektora Annę Klimecką. 

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach jest Pani Monika Listwan, 
monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl, tel. 74 836 53 41 wew. 22; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć (udział w zajęciach, rozliczenia) na podstawie 
Rozporządzenia 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 

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie MBP-CK w Pieszycach. 
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo o przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach sekcji artystycznych, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w zajęciach; 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 
 

……………………………………………………………..…………………………… 
Miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego 

mailto:monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl


 
 
 
 
 

 
………………………………………………     
imię i nazwisko dziecka                 
 
 
…………………..………………………….. 
nr telefonu do kontaktu 
 

DEKLARACJA 

 
Niniejszym deklaruję, iż od dnia ……………………. moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia organizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury w Pieszycach.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującą 
w MBP-CK w Pieszycach, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.  

 
 

1. Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą, moje dziecko nie ma i nie miało kontaktu z osobą 
zakażoną COVID-19, jest zdrowe, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej izolacji. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników w MBP-
CK i innych osób uczestniczących w zajęciach COVID-19 oraz że podanie nieprawdziwych informacji naraża 
na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami i dyrekcją, jak również ich rodzinami. 

3. Jestem odpowiedzialna/y za podjętą przeze mnie decyzję uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach 
organizowanych przez MBP-CK w Pieszycach, a tym samym możliwość zarażenia COVID-19. 

4. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka w trakcie trwania zajęć (jeśli będzie taka 
konieczność). 

5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię MBP-CK w Pieszycach. 

6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych mojego dziecka 
w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19. 

 
 
 
 
 
Pieszyce, dnia …………………………              …………………………………………… 
                                                                                                               Czytelny podpis prawnego opiekuna 

 


	MBP-CK W PIESZYCACH

