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COVID-19 / oświadczenie – dziecko
...............................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
...............................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna/rodzica dziecka
...............................................................................................................
telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica dziecka
W ramach festiwalu:
*dziecko nie będzie brać udziału w warsztatach
*weźmie udział w warsztatach:
Warsztaty „Tradycyjne podlaskie ornamenty roślinne jako element wykorzystywany na piernikach” –
prowadzenie Ewa Stepaniuk
*I grupa – godz. 15.00-16.00 (dzieci do lat 12)
*II grupa – godz. 16.30-17.30 (dzieci od lat 12 i dorośli)
Warsztaty „Wykorzystanie kwiatów i ziół w tradycji wsi podlaskiej” – prowadzenie Irena Kiryziuk
*I grupa – godz. 15.00-16.00 (dzieci od lat 12 i dorośli)
*II grupa – godz. 16.30-17.30 (dzieci do lat 12)
Uwaga: Warsztaty są bezpłatne. Maksymalna liczba uczestników poszczególnych warsztatów – 15 osób. O
udziale decyduje kolejność zgłoszenia. Można wziąć udział w jednym lub dwóch warsztatach.
*prosimy o podkreślenie wybranej opcji

Ja niżej podpisany oświadczam, że mam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu „Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”
(dalej zwanym Festiwalem) przez Związek Ukraińców Podlasia (dalej zwanym Organizatorem).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi podczas Festiwalu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia
wirusem COVID-19 podczas odbywania się Festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
2) dziecko nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem,
3) dziecko będzie przyprowadzone na wydarzenie przez osobę zdrową, nieprzebywającą na
kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną,
4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby
przyprowadzającej dziecko na wydarzenie.
W przypadku, gdy dziecko zostanie objęte kwarantanną lub innym środkiem związanym z
COVID-19, zobowiązuję się do nieprzyprowadzania dziecka na wydarzenie oraz niezwłocznie
poinformuję o tym Organizatora. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie
tego obowiązku, w szczególności za wynikłe, wskutek nie wykonania moich zobowiązań, szkody
poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie.

...............................................................................................................
data i podpis

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), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Związek Ukraińców Podlasia pobiera
od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z
uczestników Festiwalu zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z
osobą zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii COVID-19
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest: Związek Ukraińców Podlasia, ul. Kryniczna
14, skr. poczt. 77, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431868160, REGON: 050035583
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym: Związek Ukraińców Podlasia, ul. Kryniczna 14, skr. poczt. 77, 17100 Bielsk Podlaski
b) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zup.org.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:
a) 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), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną,
b) art. 9 ust. 2 lit i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego),
c) art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby ﬁzycznej).
4. Odbiorcą zebranych danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny oraz inne podmioty
upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od ich zebrania.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Administratora w ramach Festiwalu.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21
RODO), prawo do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Administratora z odpowiednim wnioskiem
korzystając z danych kontaktowych podanych wcześniej.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO – wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): * listownie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; * przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; * telefonicznie: (22) 531 03 00.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. ale jest niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniach Festiwalu.
10. Dane osobowe zebrane przez Związek Ukraińców Podlasia będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

