
 
 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH  

PRZEZ FUNDACJĘ CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL  
W CHORZOWIE ZORGANIZOWANYCH STOSOWNIE DO SYTUACJI  

EPIDEMIOLOGICZNEJ PANUJĄCEJ W POLSCE 
 
 

 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………. 

2. Telefon kontaktowy i e-mail do rodziców/opiekunów prawnych: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć. 

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne objawy infekcji: utrata węchu 

i smaku, gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, lub inne nietypowe objawy  

(w przypadku alergii - konieczne jest zaświadczenie od lekarza). 

 

Ponadto w okresie ostatnich 14 dni dziecko nie miało kontaktu: 

a) z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

 

II. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o ich stanie zdrowia. 

Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w Fundacji Centrum Uskrzydlijdzieciaki.pl w Chorzowie nie 

przebywam na zwolnieniu lekarskim/kwarantannie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

oraz innymi chorobami o objawach infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, 

inne nietypowe objawy (dotyczy obojga rodziców). 

 

 

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w Fundacji Centrum Uskrzydlijdzieciaki.pl w Chorzowie. 

Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo w zajęciach odbywających się w Fundacji Centrum 

Uskrzydlijdzieciaki.pl w Chorzowie, organizowanych w czasie stanu pandemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2 - jestem świadoma/świadomy istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się 

wirusem SARSCoV-2: 

a) dziecka, 

b) rodzica/opiekuna prawnego, 

c) innych domowników. 

 

 



 

 

 

IV. Oświadczenie o obowiązku informacyjnym 

W przypadku, gdy uczestnik zajęć lub osoba z najbliższego otoczenia dziecka - rodzic/opiekun prawny 

zostanie objęty kwarantanną, zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie 

Pani Sylwii Przybylskiej wybranej przez Prezesa Zarządu Fundacji CUD do pełnienia funkcji 

koordynatora organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w Fundacji Centrum Uskrzydlijdzieciaki.pl   

Tel kontaktowy: 326 311 008 

 

 

V. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych 

oraz niepoinformowanie koordynatora zajęć w sytuacji pojawienia się zagrożenia zdrowotnego  

u dziecka i jego najbliższych, a tym samym narażenia osób trzecich przebywających w Fundacji CUD  

na utratę zdrowia i życia. 

 

 

 

...................................………………………... 

                                (podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 

        Chorzów, dnia .........................   

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

• administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Fundacja Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl  , tel.691945202,  
e-mail: biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl 

• dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej opieki, 

• przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody,  

• wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia, 

• dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

• dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

• przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 
zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl 

 


