
Załącznik nr 1 do Zasad udziału w zajęciach  
organizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury  
w ramach akcji „Lato w mieście” 

 
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ  
akcji LATO W MIEŚCIE 2020 
Tarnobrzeski Dom Kultury 

 
NAZWA/DATA ZAJĘĆ ......................................................................................................................................................... 
 
Prosimy o wypełnienie  DRUKIEM  
 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
  

 

TELEFON DO RODZICA/OPIEKUNA   

 
I Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

1) biorę pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z posłaniem mojego dziecka/podopiecznego do 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz dowożeniem/odprowadzaniem go do ww. placówki, TAK          NIE 

2) zapoznałam/łem się z „Zasadami prowadzenia zajęć artystycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego" w TDK  
i „Procedurą bezpieczeństwa w TDK dotyczącą ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 i wymienione dokumenty akceptuję. 
Jestem świadoma/świadom, że warunkuje to udział mój/mojego dziecka w zajęciach TAK        NIE 

3) jestem świadoma/świadom czynnika ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u mnie, mojego dziecka, moich domowników, innych 
uczestników zajęć, pracowników TDK i innych osób przebywających w instytucji. Mam  świadomość, że podanie nieprawdziwych 
informacji może narazić wszystkich uczestników zajęć i pracowników TDK, jak również ich rodziny  
TAK   NIE 

4) uczestnik zajęć nie ma kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, jest osobą zdrową, nikt z członków najbliższej rodziny nie 
przebywa na kwarantannie, izolacji, nie jest hospitalizowany, nie przebywał w ciągu ostatnich 2 tygodni zagranicą 
TAK   NIE 
W przypadku osoby przyjeżdżającej z zagranicy …………………………………………………………. (proszę wpisać nazwę kraju): 
Oświadczam, że uczestnik został poddany obowiązującym w Polsce procedurom związanym z przeciwdziałaniem zakażeniu 
koronawirusem. TAK        NIE 

5) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku widocznych oznak choroby u mnie/mojego dziecka, uczestnik nie zostanie  
w danym dniu przyjęty na zajęcia TAK        NIE 

6) zobowiązuję się do poinformowania w razie zaobserwowania u mnie/mojego dziecka niepokojących objawów zdrowotnych oraz  
o zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w mojej najbliższej rodzinie TAK        NIE 

7) zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika Tarnobrzeskiego Domu Kultury w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych w czasie trwania zajęć i do niezwłocznego odebrania dziecka w takiej sytuacji TAK        NIE 

8) powiadomię pracownika TDK o każdorazowej zmianie w/w oświadczeń. TAK        NIE 
 
II Przyjmuję do wiadomości, że Tarnobrzeski Dom Kultury udostępni terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe uczestnika tylko w 
przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19. 
 
III Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z 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. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć 
znajduje się na stronie internetowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury www.tdk.tarnobrzeg.pl. 
 
IV Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w materiałach 
promocyjnych  TDK  (programy, foldery, plakaty, zdjęcia w internecie i facebook). 
 
V Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na bezpłatne publikowanie i prezentację efektów pracy mojego dziecka/podopiecznego powstałych 
podczas zajęć wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością TDK. 
 
 
 
 
..............................................................................                             ……….............................................................................................. 

miejscowość, data zgłoszenia    czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

http://www.tdk.tarnobrzeg.pl/


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Państwa i/lub dziecka, jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu (39-

400), ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@tdk.tarnobrzeg.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i właściwego przeprowadzenia akcji LATO W MIEŚCIE 2020  

zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Państwa i/lub dziecka dla celu określonego w pkt.3 jest art. 6, ust. 1,  

lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów a jeżeli zajdzie taka okoliczność dane Państwa i/lub dziecka będą przetwarzane w celu 

ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO*  

5. Dane osobowe zebrane na potrzeby: 

a. organizacji akcji LATO W MIEŚCIE 2020 będą przetwarzane do momentu jej zakończenia  

b. lub jeżeli zajdzie taka okoliczność na czas określony w przepisach dotyczących pandemii COVID-19 zgodnie  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

6. Odbiorcami danych osobowych Państwa i/lub dziecka będą  upoważnieni pracownicy TDK lub jeżeli zajdzie taka 

okoliczność  upoważnieni pracownicy jednostki sanitarnej. 

7. Każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 

b.  ich sprostowania, 

c.  ograniczenia ich przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa i/lub dziecka narusza przepisy ochrony danych 

osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Tamki 2 w Warszawie. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora celu zawartego w pkt.3  

i tym samym możliwości uczestnictwa Państwa dziecka w akcji LATO W MIEŚCIE 2020. 

mailto:iodo@tdk.tarnobrzeg.pl

