Oświadczenie dot. pełnoletnich uczestników zajęć

KARTA ZGŁOSZENIA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH / WARSZTATACH
1. Nazwa zespołu/zajęć /warsztatu ……………………………………………………………………….………………………………………
2. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………….………………….…...
3. Telefon kontaktowy (*) ..........………………………………………………………………………………………………………...…..…….
4. Nazwa Domu Kultury (placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej) ……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że mam świadomość występującej epidemii COVID19 i zagrożeń z niej wynikających.
2. Oświadczam, że jestem zdrowy i nie wykazuję objawów infekcji sugerujących chorobę zakaźną.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 (wytyczne sanitarne) obowiązującymi
w placówkach Miejskiego Domu Kultury i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Oświadczam, że w moim domu, nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w związku z panującą epidemią COVID19.
5. Oświadczam, że nie mam zastrzeżeń do stanu przygotowania placówki MDK do zajęć/warsztatów w związku z COVID19 (zgodnie
z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 w MDK).
6. W przypadku wystąpienia u mnie jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, zobowiązuję się nie
uczęszczać na zajęcia do placówki MDK lub jeżeli objawy wystąpią w trakcie zajęć – zobowiązuję się natychmiast opuścić placówkę
(zgodnie z wytycznymi osób kierujących placówką).
7. Jeżeli będę przejawiać niepokojące objawy infekcji (sugerujące chorobę zakaźną) - wyrażam zgodę na izolację mojej osoby
w wyznaczonym miejscu lub w odrębnym pomieszczeniu do czasu opuszczenia placówki MDK.
8.

Zobowiązuję się poinformować placówkę MDK w której organizowane są zajęcia / warsztaty o każdej zmianie wynikającej
ze złożonych oświadczeń w trakcie uczęszczania na zajęcia / warsztaty.

9. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych przeze mnie danych osobowych w
związku z udziałem w zajęciach. Informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. 1 Maja 12, 43-300
Bielsko-Biała. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. Dane osobowe
przetwarzane są w celu kontynuacji uczestnictwa w zajęciach oraz przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Szczegółowa klauzula
informacyjna oraz przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk.bielsko.pl
(zakładka RODO) oraz w Domach Kultury MDK.
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