ZALECENIA SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWKACH GOK dla użytkowników i uczestników
prób, zajęć, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, itp., w związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczaniu
rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2 :
1. Obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej(maseczka, przyłbica,
rękawiczki);
2. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na teren placówki, że
uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym;
3. Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
4. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren ośrodka;
5. Mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie;
6. Organizowanie prób, zajęć, spotkań z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu (min. 2 m);
7. Preferowana płatność za zajęcia on-line poprzez: system e-zajęcia/przelew bankowy.
8. Płatność i sprzedaży biletów tylko online.
Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z ZASADAMI SANITARNO- HIGIENICZNYMI
OBOWIĄZUJĄCYMI WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W
PLACÓWKACH GOK GMINY PSARY oraz Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w GOK
Gminy Psary.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad i procedur, przede wszystkim uczestniczenia w
zajęciach zorganizowanych przez ww. placówkę tylko w przypadku braku jakichkolwiek symptomów
chorobowych, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, JA/MOJE DZIECKO* nie JEST/JESTEM* osobą
zakażoną oraz nie PRZEBYWA/PRZEBYWAM na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a w
ostatnim czasie nie miałem kontaktu z osobą zarażoną. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku zaistnienia sytuacji wykrycia lub
zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
OŚWIADCZENIE

………………………………………………./imię i nazwisko uczestnika zajęć/
………………………………………………/adres zamieszkania/
…………………………………………….../telefon kontaktowy/

…………………………………………..
data/czytelny podpis uczestnika/rodzica*/
*niepotrzebne skreślić
Skrócona klauzula RODO w związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS –
CoV-2 :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedziba w
Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, zwany dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w calach informacyjnych, aby w razie konieczności udostępnić je Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane
osobom lub instytucjom nieuprawnionym lub do państwa trzeciego.
3. Pozyskane dane osobowe umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
4. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

