
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW  
ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W BCK 

 
BRZEG, dnia ……………………………………………………………… 
 
................................................................................................................................................... 
 

imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów 
 
............................................................................................................................. ...................... 

adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 
 
................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 
 
............................................................................................................................. ...................... 

tel. kontaktowy rodziców/opiekunów 
 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych 
MKIDN, MEN, MZ i GIZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji), 
procedury funkcjonowania BCK w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. 

3. Oświadczam, iż w przypadku gdy ja, bądź moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod 
tym samym adresem) zostaną objęci kwarantanną, poinformuję o tym niezwłocznie BCK – 
instruktora prowadzącego zajęcia lub kierownika ds. organizacji imprez i marketingu. 

4. Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka, a w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do tego, że 
nie przyprowadzę dziecka do BCK. 

1. Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, jednak mam 
świadomość, że nie zniweluje to zagrożenia zakażania koronawirusem. 

2. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 
wszystkich uczestników zajęć oraz pracowników BCK, wraz z ich rodzinami. 

3. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonów od instruktorów z BCK oraz 
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w BCK pomieszczenia do 
izolacji. 

4. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię BCK. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez BCK i 

zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych – informacją o ich przetwarzaniu w BCK. 
 

 
 
 
 
 

................................................................................................................................................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 



Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
- Administratorem jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych: 
Twoje dane są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych, z wykorzystaniem udzielonych zgód, w 
szczególności: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; organizacja i 
promocja eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; wykonywanie umowy lub 
zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; kontakty z 
mediami i promowania w mediach działalność i usług BCK, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 
kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA 
PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania 
dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO; potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz 
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f); newsletter, 
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; współpraca z partnerem BCK, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 
ust. 1 pkt f) RODO.  
 
Jakie Twoje dane mogę być przez nas przetwarzane: 
nazwiska i imiona; adresy zamieszkania; adresy poczty elektronicznej; numery telefonów; numer PESEL; numer 
dowodu osobistego; data i miejsce urodzenia; numer rachunku bankowego; imiona rodziców; informacje o 
miejscu zatrudnienia i zarobkach; wizerunek – zdjęcia z realizacji koncertu oraz ewentualny zapis wideo.  
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają w 
bezpieczny sposób usunięte i zniszczone. Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego 
stosowne przepisy prawa. 
 
Komu możemy przekazywać Twoje dane? 
W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, podwykonawców. 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 
Przysługujące Tobie prawa: 
dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do 
usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 
Jak się z nami skontaktować? 
Napisz do Nas: adres e-mail: sekretariat.bck@wp.pl, adres pocztowy: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 
49-300 Brzeg. Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. ...................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 


