
Załącznik nr 1 

do procedur bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

placówek KO działających w strukturach RSM „Chemik” 
w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa SARS-

CoV-2 na terenie RP 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika zajęć 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów (2 numery)………………………………………………... 

1. Oświadczam, że dziecko/podopieczny: 

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miał/o kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19, 

- nie przejawia widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

utrata smaku czy węchu lub inne nietypowe oznaki choroby), jego stan zdrowia jest dobry, 

- nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

- nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji 

domowej. 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka/ podopiecznego przez pracowników 

placówki. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce KO procedur, regulaminów 

związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka/podopiecznego z 

placówki KO w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych. 

4. Zobowiązuję się do przekazania dziecku/podopiecznemu informacji o podstawowych zasadach 

obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym: 

- zakazania przynoszenia do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn 

zdrowotnych, 

- obowiązku przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rak) oraz zachowania 

dystansu społecznego również na zajęciach. 

5. Zobowiązuje się do poinformowania kierownika placówki i/lub pracownika placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

6. Mimo wprowadzonych w placówce KO obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid-19. 

7. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska mojego oraz dziecka/podopiecznego i numerów 

telefonów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 oraz przekazanie tych 

danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do oświadczenia w celu realizacji 

obowiązków ustawowych ciążących na RSM „Chemik: w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 

RODO
1
 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej została mi przedstawiona do zapoznania się przy podpisywaniu 

oświadczenia. Zostałem/am poinformowany również, że klauzula informacyjna znajduje na tablicy 

informacyjnej Domu Kultury oraz jest dostępna na stronie internetowej RSM „Chemik”. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
 

                                                           
1
 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Zwane dalej „RODO”. 



 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWEK KULTURALNO-

OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTÓRACH RSM „CHEMIK”  

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
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Załącznik nr 3 
do procedur bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

placówek KO działających w strukturach RSM „Chemik” 

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa SARS-
CoV-2 na terenie RP 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 

13 RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

1. Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, wpisana do KRS pod nr  0000137918, adres: ul. 9 

Maja 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle – dalej „ADO”. 

2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie: INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH, Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu (adres do korespondencji: ul. 9 Maja 

6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle lub mailowo: inspektorochronydanych@rsmchemik.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Spółdzielnię działalności 

społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz realizacji 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, celem przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się zakażeń Covid-19 (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie 

wyrażonej w oświadczeniu zgody (art. 13 RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą Organy upoważnione przez przepisy prawa np.: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Główny Inspektor Sanitarny. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 3 miesięcy od uczestnictwa w ostatnich 

zajęciach. 

6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z 

przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem danych. 

8. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Oddanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestniczenia w zajęciach. 

11. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania. 

12. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej 

praw i obowiązków odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy 

o ochronie danych osobowych.  

mailto:inspektorochronydanych@rsmchemik.pl

