KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie Art. 13 i 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym dalej „Rozporządzenie RODO”, informuje się,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim– organizator wydarzenia o nazwie „Ferie zimowe” w terminie 14.02.2022 r. – 26.02.2022
r. adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202, tel. (17) 77 88 450, e-mail: gokiw@poczta.onet.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail :
biuro@atfide.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, promocja oraz udział uczestnika w :
wydarzeniu o nazwie „Ferie zimowe”. Administrator przetwarza dane osobowe odpowiednio na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (udzielona zgoda)oraz Art. 6 ust. 1 lit. f (zapobieganie nadużyciom i ochrona
roszczeń) RODO.
4. W związku z celem wskazanym w pkt. 3 niniejszej klauzuli przetwarzane będą w szczególności takie
kategorie danych osobowych jak: imię i nazwisko, wiek, wizerunek, głos uczestnika wraz z powiązanymi z
nim danymi rodzica/opiekuna prawnego osób niepełnoletnich.
6. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub odrębnych umów, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a
także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania.
Odbiorcami danych w postaci wizerunku i głosu mogą być wszyscy, ponieważ dane te mogą zostać
upublicznione medialnie.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo
zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje
obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane
są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu
pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, oraz generalnie nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jednakże w przypadku
upublicznienia danych w Internecie (np. na stronie internetowej GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim czy
w mediach społecznościowych typu np. Facebook) w celu informacyjnym o działalności GOKiW, czy
promocji osiągnięć uczestników wydarzeń, dane mogą być transgranicznie przetwarzane.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z
przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego uczestnika wydarzenia

Niniejszym wyrażam zgodę na :

1. przetwarzanie przez administratora którym jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w
Wielopolu Skrzyńskim danych osobowych mojego syna/ mojej córki, podopiecznego : imię i
nazwisko, wiek, wizerunek, głos w związku z organizacją wydarzenia o nazwie: : Ferie zimowe
2. wykorzystywanie wizerunku mojego syna/mojej córki, podopiecznego utrwalonego podczas
wydarzenia na stronie internetowej GOKiW w różnych formach przekazu: prasowego,
telewizyjnego, filmowego, radiowego i mediach społecznościowych.
3. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

.......................................................
( Imię, nazwisko uczestnika )

…………………………………………………………
( data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
małoletniego uczestnika wydarzenia o nazwie „ Ferie zimowe” odbywającego się w Gminnym Ośrodku
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim /zwanego GOKiW/ w dniach 14.02.2022r. – 26.02.2022 r.
Ja niżej podpisana/ny oświadczam że:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wydarzeniu.
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.:
kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek
(swędzenie/ pieczenie/ zaczerwienione oczy), biegunka, wymioty, ból gardła.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie jest objęte kwarantanną ani nie przebywa pod nadzorem
epidemiologicznym, nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COv-2 (lub innym genotypem wirusa
wywołującym COVID-19);
4. Oświadczam, że moje dziecko nie miało styczności z osobą objętą kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym, podejrzaną lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (lub innym genotypem wirusa
wywołującym COVID-19);
5. Oświadczam, że jestem świadoma/y konsekwencji związanych z istnieniem ryzyka zarażeniem
koronawirusem COVID-19 w związku z przebywaniem wśród innych osób i ryzyko zarażenia swoich
najbliższych oraz pracowników GOKiW w Wielopolu Skrz., tj.: obowiązek odbycia kwarantanny przez
uczestnika i wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu oraz członków ich rodzin, osób przebywających
w placówce oraz osób, z którymi miały one kontakt itp., ryzyko utraty zdrowia i życia w/w osób, wystąpienie
utraty dochodów itp.
6. Jestem świadoma/y, że podczas przebywania na wydarzeniu pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa
może dojść do zarażenia koronawirusem. Akceptuję ryzyko zarażenia i powikłań COVID-19, które mogą
doprowadzić nawet do śmierci. Rozumiem ryzyko zarażenia innych osób.
7. Oświadczam, że decyzja o uczestnictwie dziecka w wydarzeniu podczas trwania stanu epidemii jest
dobrowolna i podjęta w pełni świadomie.
8. Akceptuję, że placówka nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne skutki wywołane
zarażeniem uczestników wydarzenia lub innych osób z niezawinionej przez GOKiW w Wielopolu Skrz.
przyczyny.
9. Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych, dziecku nie wolno uczestniczyć w wydarzeniu.
10. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w zbiorze danych
osobowych GOKiW w Wielopolu Skrz. – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w
zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażania lub wykrycia, że
przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19 lub inne jego odmiany)
1.
2.

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń, zobowiązuję się
niezwłocznie nie później niż w ciągu jednego dnia poinformować o tym fakcie Dyrektora lub pracownika GOKiW
w Wielopolu Skrz.
11. Dane do szybkiej komunikacji

Imię i nazwisko
uczestnika wydarzenia

Numer Telefonu

Czytelny podpis rodzica
/opiekuna prawnego

