
OŚWIADCZENIE DOROŚLI 

 

 Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwisko i imię) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

 

oświadczam, że:  

nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 

Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne przebywanie  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Mimo wprowadzonych w ośrodku  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

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

W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u personelu ośrodka, obiekt zostaje 

zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich 

rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 

Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące. 

W sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do 

dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, oraz Organu Prowadzącego, 

będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie 

pandemii. 

  

 

 

 …………………………………                                         ………………………………………………………… 

    Miejscowość, data                                                                       podpis 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach  

z siedzibą w Woźnikach przy ul. Górna 5, 42-289 Woźniki. Inspektorem ochrony danych  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach jest Pani Karolina Żylak, e-mail: 

inspektor@mgokwozniki.com.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie MGOK w Woźnikach, podmioty udzielające 

wsparcia MGOK w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy oraz po jej ustaniu przez okres 

niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada 

Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy 

RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu. 

 

 

     ………………………………………                            ………………………………………………………… 

        Miejscowość, data                                                                   podpis 

 

mailto:inspektor@mgokwozniki.com

