
Klauzula informacyjna – zorganizowany wypoczynek/zajęcia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2  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 (RODO), 

informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej 

ul. Libelta 27, 89-240 Kcynia reprezentowana przez Dyrektor 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury w okresie przebywania na wypoczynku 

zorganizowanym) art. 9 ust. 2 pkt b i h 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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  

w związku z Ustawą dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN, MZ w sprawie 

zorganizowanego wypoczynku dzieci celem spełnienia wymogów prawa  

 Dane dot. pobytu osoby w kwarantannie lub kontaktu z osobą z podejrzaną lub 

chorująca na COVID – 19 (*) – art. 9 ust. 2 pkt b RODO w zw. z USTAWĄ z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN, MZ w sprawie 

zorganizowanego wypoczynku dzieci celem spełnienia wymogów prawa. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego. 

4. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym 

służbom kryzysowym 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu 

profilowaniu 

6. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Inspektorem Ochrony Danych jest: Bogdan Głowacz email: iod.bogdan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………….. 

………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

Wytyczne 

GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku/zajęć  dzieci i młodzieży 

 

Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?   

TAK/NIE (*) 

 

Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? 

TAK/NIE(*) 

 

Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty 

nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?   

TAK/NIE(*) 

 

Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?  

TAK/NIE(*) 

 

Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z 

domowników ?  

TAK/NIE(*) 

 

Czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia.  

TAK/NIE(*) 

 

Uwaga 

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku 

 

W trakcie pobytu na zorganizowanym wypoczynku opiekunowie będą wykonywali 

systematyczne  pomiar temperatury u Państwa / Państwa dziecka / Podopiecznego 

termometrem bezdotykowym. 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Podpis/ data 

 

*niepotrzebne skreślić 


