ZEZWOLENIE
Zezwalam .…………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………………………..
zam. .…………………………………………………………………………..…………………..…………….…………………………………………………………………………………..
na udział w warsztatach teatralnych pod nazwą „LATOROŚL W TEATRZE” i spektaklu „NIE – IDEALNI” organizowanych przez CKiW
w Andrychowie – WDK w Sułkowicach-Łęgu w dniach 16.08 – 21.08.2021 r.
Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego rodzaju warsztatach i występach.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez instruktora prowadzącego zajęcia w sprawie bezpieczeństwa mojego/mojej
syna/córki podczas warsztatów.
Wyrażam zgodę na (właściwe podkreślić):
- samodzielny powrót dziecka do domu
- odbiór dziecka przez osobę dorosłą z placówki
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć/warsztatów organizowanych przez CKiW w Andrychowie, dostępnym
na stronie: www.kultura.andrychow.eu lub w placówkach CKiW w Andrychowie.
…………………………………
……………..………………………………….………………….
Kontaktowy numer telefonu
Miejscowość, data i podpis rodziców / opiekunów
________________________________________________________________________________________________________
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w warsztatach pod nazwą „LATOROŚL W TEATRZE” i spektaklu pt.
„NIE – IDEALNI”, organizowanych w WDK w Sułkowicach-Łęgu – placówce CKiW w Andrychowie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie w mediach zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego/mojej
syna/córki ………………………………………………… zarejestrowany podczas warsztatów i spektaklu realizowanych w WDK w SułkowicachŁęgu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
promocji działań związanych z realizacją projektu.
Miejscowość, data:…………………………………

Podpis rodzica/opiekuna: ……………………..……………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów
2.
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu
3.
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr
114 poz. 493), w celu realizacji obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz w celu realizacji
zadań określonych Statutem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
b) W celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
4.
Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
5.
Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6.
Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
7.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.
8.
Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.
9.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału
w akcjach organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

…....................................................
Miejscowość i data

….................................................
Podpis rodzica (opiekuna)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 21/2020
„Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID19”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

...................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
...................................................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna prawnego
...................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
Warsztaty teatralne pod nazwą „LATOROŚL W TEATRZE”, spektakl pt. „NIE – IDEALNI”
Nazwa zajęć / wydarzenia, w których / którym dziecko bierze udział
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zajęć
organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurami Zachowania Bezpieczeństwa i Zasad Funkcjonowania Placówek Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Jednocześnie oświadczam, że:
a) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
b) moje dziecko nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało w ciągu ostatnich 14 dni
kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem,
c) w ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie przebywało za granicą,
d) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na kwarantannie oraz nie mającą kontaktu
z osobą zakażoną.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym bezzwłocznie poinformować
pracowników Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa dziecka
w zajęciach.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych
z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność prawną.
..........................................................................
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz.374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na
wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w CKiW zakażenia SARS-CoV-2 w celu
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
1.
Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie (zwane dalej CKiW) z siedzibą:
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, adres e-mail: biuro@kultura.andrychow.eu, tel: 33 875 26 28.
2.
W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
– przesyłając e-mail na adres: ido_ckiw@kultura.andrychow.eu,
– listownie na adres: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów.
3.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
PODSTAWY PRAWNE: Art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
– art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
– wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
4.
Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa m.in.: Główny Inspektor Sanitarny lub Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
5.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.
6.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CKiW w Andrychowie każdej osobie przysługuje:
– prawo żądania dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania ich sprostowania,
– prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
7.
Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do CKiW z wnioskiem na adres e-mail CKiW lub adres e-mail Inspektora Ochrony
Danych, listownie na adres CKiW.
8.
Każdej osobie, która uzna, że CKiW przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze
względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych, nie ma możliwości korzystania z w/w oferty CKiW.

