OŚWIADCZENIE COVID-19 (udział dziecka i rodzica w wydarzeniu)
1.

2.

3.
4.
5.

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, (imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………………. nie jest osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
W przypadku zagrożenia epidemicznego, wyrażam zgodę na udostępnienie moich
danych i mojego dziecka organom uprawnionym do wystąpienia o takie dane.
Zobowiązuję się w imieniu swoim i dziecka do zakrywania ust i nosa maseczką
ochronną lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos.
Przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia o stanie
zdrowia, uniemożliwia wejście na wydarzenie.
Data wydarzenia:
Godzina wydarzenia:
Imię i nazwisko rodzica
lub opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko dziecka:
Nr telefonu
lub adres-e-mail rodzica:
Czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego:

Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych” w Poznaniu:
dotyczy: ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym wirusa SARSCov-2 wywołującego chorobę COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na
podstawie art. 13 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) – zwane dalej „RODO”, przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu
i zasad przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle
Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Piastowskie 16, 61-148
Poznań, nr telefonu 61 879 04 11, email: biuro@osiedlemlodych.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, email: iod@osiedlemlodych.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), d) i e) RODO.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom
upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie
uzasadniony interes.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami przez Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

……………………………………

…………………………………………………………..

data

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

