
 

……………………………………………………………..roku 
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE 

uczestnika zajęć/osoby pełnoletniej 

………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko uczestnika zajęć 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy do uczestnika zajęć 
 

OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego 
ryzyka jeżeli chodzi o zakażenie wirusem: Koronawirus (COVID-19) podczas zajęć              
w Międzynarodowy Domu Kultury w Międzyzdrojach. Zdaję sobie sprawę, że mimo 
wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez 
pracowników Międzynarodowego Domu Kultury istnieje ryzyko zakażenia. Jestem 
świadomy możliwości zakażenia dziecka oraz rodzica.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20 i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania.  

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do organu 
prowadzącego oraz pracowników Międzynarodowego Domu Kultury w razie 
zakażenia się Koronawirusem (COVID-19) na terenie Międzynarodowego Domu 
Kultury. 

Niniejszym zobowiązuję się, że będę przychodzić do Międzynarodowego Domu 
Kultury zdrowy, bez żadnych oznak infekcji. 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym zobowiązuję się, że: 

Jako uczestnik zajęć w MDK ani żadne z osób pozostających ze mną we wspólnym 
gospodarstwie domowym nie przebywają na kwarantannie ani nie zarządzono  
w stosunku do nich żadnych innych środków związanych z Koronawirusem (COVID-
19). Zobowiązuję się, że w przypadku gdy powezmę informację o objęciu tych osób 
kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, do nieprzychodzenia na 
zajęcia  



w Międzynarodowym Domu Kultury oraz niezwłocznie poinformuję o tym Dyrektora 
Międzynarodowego Domu Kultury – Artura Duszyńskiego. Biorę na siebie pełną 
odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za 
wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę 
lub osoby trzecie. 

 

…………………………………………………………………. 
              Data i podpis uczestnika zajęć 

 
 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13 ust. 1  
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) 
informuje, że: 
Administrator danych osobowych (ADO): 
Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów Warszawy 20,  
posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje 
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com 
Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com 
Cele i podstawy przetwarzania: 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Realizacja Spotkań Artystycznych 
Seniorów stanowi działalność wskazaną w statucie, a także w ustawie o działalności kulturalnej. 
Profilowanie: 
Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. Prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa) 
Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne  
w Polityce Ochrony Danych Osobowych (która to jest dostępna na stronie internetowej MDK). 
Wizerunek  
1. Na stronie internetowej Międzynarodowego Domu Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com)., stronie  
w serwisie facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale w serwisie youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA publikowane są fotografie i materiały wideo  
z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest MDK (w tym zajęć; plastycznych oraz 
muzycznych). 
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury 
i organizowanych wydarzeń kulturalnych. 
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku 
zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym. 
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: iod@mdkmiedzyzdroje.com, 
a dodatkowo- odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza 
kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego. 


