
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 

Ja niżej podpisany/a: 

 

…………………………………………………………………………………………………  
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn: 

 

…………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka) 

 
nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych 

oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych.  
2. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka 

na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki w aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej.  

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka                         
i naszych rodzin.  

4. Mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść                        
do zakażenia Covid-19.  

5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce, zdaję sobie 
sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane                  
na 14-dniową kwarantannę.  

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u mnie, mojego dziecka, kadry 
MDK-Krzyki, placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający                    
w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 
kwarantannę.  

7. Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące.  

8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, 

zażaleń, pretensji do dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki oraz 
Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

wynikającego z panującej obecnie pandemii.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………      ……………………………………  

miejscowość, data            podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



          

 

DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Ja niżej podpisana/podpisany: 

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

oświadczam, iż: 

1. Zostałem/łam poinformowany/na i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa                     

na terenie Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie 

Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki: 

   przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka; 

   natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych; 

   przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby                      

u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże 

wartości powyżej 37 st. Celsjusza, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte                             

do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, 

po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający ponowne przyjęcie. 

3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała mojego dziecka. Przyjmuję                        

do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i 

dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.: 

 przy wejściu dziecka do placówki; 

 w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia. 

 

 

 
………………………………… ………………………………… 

miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna  

Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu   

(53-139) przy ul. Powstańców Śląskich 190, działający przez Dyrektora (dalej jako MDK); 

2. MDK przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające                                         

z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako 

RODO). 

3. W MDK Wrocław-Krzyki został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo 

skontaktować listownie na adres MDK z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo:                                                 

iod.mdk-krzyki@audytodo.pl 

4. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z przepisów prawa; 

b. podejmowanie akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i wizerunku MDK; 

c. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

oświatowego;   

d. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

5. Podstawa prawna przetwarzania: 

a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.);  

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646); 

c. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów                               

i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach (Dz. U. poz. 1872 ze zm.). 

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej 

zakończeniu w przypadku dzieci które zostały przyjęte do MDK - przez cały okres ich uczęszczania                         

do MDK. 

7. Podanie danych osobowych jest: 

a. obowiązkowe w związku z rekrutacją do MDK, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji; 

b. obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych; 

c. dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych MDK oraz w celu promocji osiągnięć                           

i pozytywnego wizerunku placówki; 

8. Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO); 

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym                      

(art.16 RODO); 

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                         

(art.17 i art. 18 RODO);  

d. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,                                       

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).  

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a. Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław; 

b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.    

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data    podpis rodzica/opiekuna prawnego 


