KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH/DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
W PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI
Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:………………………………………………………
Telefon kontaktowy:………………………….
________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych mojego dziecka Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w
Płocku,w przypadku, gdy organizator niniejszego wydarzenia – Płocka Galeria Sztuki zostanie wezwany do udostępnienia
danych na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Płocku. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, z ochroną zdrowia i zapobieganiem
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit i) art. 6. ust. 1 lit d) ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
………………………………………………….
(czytelny podpis)
Zgodnie z art. 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
osobowych jako opiekuna dziecka Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Płocku, w przypadku, gdy
organizator warsztatów plastycznych /działań edukacyjnych – Płocka Galeria Sztuki zostanie wezwany do udostępnienia
danych na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, z ochroną zdrowia i zapobieganiem
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit i) art. 6. ust. 1 lit d) ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.

………………………………………..
(czytelny podpis)

OŚWIADCZAM ŻE:
1. Nie występują u mojego dziecka objawy wskazujące na występowanie choroby zakaźnej.
2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka przez pracowników Płockiej
Galerii Sztuki, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych na terenie placówki.
3. W ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko, ani inni domownicy nie mieli kontaktu z osobą chorą z
powodu infekcji wywołanej SARS-Cov-2 lub podejrzaną o zakażenie.
4. Moje dziecko, ani inni domownicy nie są objęci kwarantanną.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie zakażenia SARS-Cov-2 w moim najbliższym otoczeniu.
6. Zapoznałem/am się z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach stacjonarnych w Płockiej Galerii
Sztuki w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-Cov-2.
7. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej umożliwiającej Organizatorowi
udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
w przypadku wystąpienia potencjalnego ryzyka zakażenia SARS-Cov-2.

..........................................................
(data/czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Na podstawie rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Płocka Galeria Sztuki z siedzibą przy ul.
Sienkiewicza 36, 09-402 Płock. Tel. 24 364 60 40, e-mail: biuro@plockagaleria.pl.
2. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres:
iod@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem
„IOD”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w
szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób
zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób biorących udział w
imprezach kulturalnych organizowanych przez Płocką Galerię Sztuki. Podstawą prawną
przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i e) RODO w
związku z ustawą 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.
4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia.
W w/w sprawach mogą Państwo kontaktować się wysyłając maila na adres:
do@plockagaleria.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki
z dopiskiem „D.O.”
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W Płockiej Galerii Sztuki wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa w celu zapewnienia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji
zawartych umów oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie
obowiązujących przepisów.

