
(zał nr 2 )

Oświadczenie opiekuna prawnego             

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* (*niewłaściwe skreślić)
na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka/podopiecznego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i 
Rekreacji w celu jego/jej uczestnictwa w bezpłatnych wejściach

1. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oświadczam, że 

 ………………………………………..................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

a) posiada/nie posiada* infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

b) nie choruje/choruje* na choroby przewlekłe takie jak ………………………………………………..

c) zamieszkiwał/a nie zamieszkiwał/a*z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych i miał/a nie miał/a* kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem wejścia bezpłatnego,

d) jest/ nie jest* przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z bezpłatnego wejścia w przypadku wystąpienia u niego
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)

TAK / NIE*
3. Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wypoczynku

TAK/ NIE*
4. wyrażam/nie wyrażam* zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w czasie trwania bezpłatnego

wejścia

………………  ………………………………………………...          
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

5. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oświadczam, 
że ja………………………………………………………..…  nie mam żadnych 

                    (imię i nazwisko uczestnika wejścia)
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem bezpłatnego 
wejścia.    

………………  ………………..……………………………………………...          
(data i czytelny podpis uczestnika wejścia) 

6. Zobowiązuje się monitorować powyższe okoliczności w dniu bezpłatnego wejścia i w przypadku 
wystąpienia zachorowania COVID-19 u mnie, członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim 
kontakcie z dzieckiem, zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia organizatora wejść 
bezpłatnych o tym fakcie.

7. Oświadczam, iż jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 
domowników, uczestników bezpłatnych wejść różnymi chorobami, w tym COVID-19, a podanie przeze 
mnie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia 
uczestników bezpłatnego wejscia, jak również ich rodzin. Jestem świadoma/y, iż ponoszę pełną 
odpowiedzialność za decyzję związaną z udziałem w bezpłatnych wejściach . Zrzekam się wszelkich 
roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka 
COVID-19, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zarażenia doszło z  winy umyślnej organizatora.

………………  ………………………………………………...          
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 



Klauzula informacyjna 
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901,   e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na 
powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo na adres: 
iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe i dane Państwa dziecka/podopiecznego (dalej: Państwa dane) w związku z 
udziałem Państwa dziecka/podopiecznego w półkoloniach organizowanych przez POSiR w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną 
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) w związku z wytycznymi GIS, 
MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021r.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom publicznym, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarno-epidemiologicznym oraz podmiotom przetwarzającym z którymi 
zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej  (tzw. hosting poczty elektronicznej),
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich 
danych, w tym danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych będą osoby, którym powierzono obowiązki związane z organizacją półkolonii np. kierownik 
wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy.
Odbiorcą Państwa danych mogą być ubezpieczyciele (gdyby Państwa dziecko/podopieczny uległo wypadkowi) oraz 
podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty zakończenia półkolonii.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
Mogą Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich 
niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w półkoloniach przez nas organizowanych w związku z  
wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

*RODO - Rozporządzenie 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.
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