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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

……………………………………………………………………..………………………… 
imię i nazwisko uczestnika zajęć/wydarzenia 
 

………………………………………………………………………………………………… 
telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 
 

Półkolonie „Lato w MCER” turnus: …………………………………………. 
nazwa zajęć / wydarzenia 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia mojego dziecka wirusem COVID-19 podczas zajęć 

organizowanych w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w MCER i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do zarządcy MCER w razie zakażenia wirusem COVID-19 na 

terenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem, 

2) nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni, 

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za jego stan zdrowia, 

4) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury mojemu dziecku przed rozpoczęciem zajęć w każdym dniu 

turnusu, 

5) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę objawów świadczących o możliwości zakażenia koronawirusem lub inną 

chorobą zakaźną zobowiązuję się do bezzwłocznego osobistego odbioru (lub przez osobę upoważnioną) dziecka z zajęć w ciągu 

godziny od momentu otrzymania informacji od kierownika wypoczynku. 

W przypadku, gdy moje dziecko lub członek rodziny, z którym miało ono kontakt objęty zostanie kwarantanną lub innym 

środkiem związanym z COVID-19, zobowiązuję się do nieposłania go na zajęciach oraz niezwłocznie poinformuję o tym Mareckie 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku,  

w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie. 

 

…………..………..……………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*niewłaściwe skreślić 

 

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, 567, 568, 695 i 875), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pobiera od Państwa dane 

kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 

w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.  
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wejście na obiekty sportowe i kulturalne w czasie epidemii COVID-19) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest: Prezes Zarządu "Mareckie Inwestycje Miejskie" Sp. z o .o., mający siedzibę w Markach (05-

270), przy ul. Wspólnej 40. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email 

iod@mareckieinwestycje.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. c) tj. na podstawie 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 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji 

publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym 

oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom 

organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, 

statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która 

nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli 

wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane 

dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

nie dotyczy 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Do czasu zmiany zaleceń Premiera w sprawie korzystania z obiektów sportowych w czasie epidemii COVID-19 plus 

30 dni 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki  2,  zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce 

lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane pochodzą z przedłożonych przez Państwa do wglądu dokumentów tożsamości 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe 

INFORMACJA O 
PROFILOWANIU I 
PRZETWARZANIU W 
SPOSÓB 
ZAUTOMATYZOWANY 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


