
 

Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 
 

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

 

 

 
…………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

 

………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

………………………………………………………………………………... 

Imię i Nazwisko dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem 

COVID - 19 podczas uczestnictwa w warsztatach Extreme City 2020. Zdaję sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu 

sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez pracowników Gminnego projektu EXTREME CITY istnieje 

ryzyko zakażenia. Jestem świadomy możliwości zakażenia. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć i zawartymi w nim zasadami przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w czasie zajęć i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń do organizatora zajęć – Stowarzyszenia Sportowego EXTREME 

LIVE FOR RIDE w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas ich trwania. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania dziecku informacji o podstawowych zasadach reżimu sanitarnego,                      

w tym zakazu przynoszenia własnych przedmiotów oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk) oraz 

dystansu społecznego. 

 
Niniejszym zobowiązuję się, że: 

 

1) przyprowadzę na zajęcia tylko dziecko zdrowe; 

2) dziecko będzie przyprowadzane tylko przez osobę zdrową. 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzającej dziecko na chwilę 

jego przyprowadzenia na warsztaty EXTREME CITY 

 

 
Niniejszym oświadczam, że dziecko ani żadna z osób pozostających z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym 

nie przebywa na kwarantannie ani nie zarządzono w stosunku do nich żadnych innych środków związanych z COVID-19 

oraz że nie miała kontaktu z taką osobą. 
 

Zobowiązuję się, że w przypadku gdy powezmę informację o objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem 

związanym z COVID-19, do nieprzysyłania dziecka na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenia Sportowego 

EXTREME LIVE FOR RIDE oraz do niezwłocznego poinformowania pracowników o zaistniałej sytuacji. Biorę na siebie 

pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania 

moich zobowiązań szkody poniesione przez Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE lub osoby trzecie. 

 

 

      ……………………………………………………… 
      czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, al. J. 

Piłsudskiego 36/601, 41-303 Dąbrowa Górnicza tel. 536 357 707, e-mail: 

stowarzyszenie.extreme@gmail.com, (dalej: Administrator) 
2. Pani/Pana dane  zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wdrożenia 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-

19, w tym zagwarantowania bezpiecznego pobytu i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na 

terenie Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE w czasie ogłoszonego w Kraju stanu 

epidemii. 
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), uwzględniając wytyczne dotyczące 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.  
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom  uprawnionym do dostępu do 

informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

podmiotom medycznym, policji). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania procedur związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 w celu udokumentowania realizacji wdrożonych procedur. 

Po tym czasie Pani/Pana  dane zostaną trwale usunięte. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres 

siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie 

będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale bez ich podania nie będzie możliwe skuteczne wdrożenie 

procedur bezpieczeństwa w Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, co może utrudnić a 

nawet uniemożliwić wykonywanie celu, w którym dane zostały zebrane. 

 

 

 

……………………………………………………… 
       czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik 2 
 

Oświadczenie 

 
…………..…………………………….. 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

 

………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………………………………... 

Imię i Nazwisko dziecka 

 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach szkoleniowych EXTREME CITY w 

skateparku organizowanych przez Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, al. J. 

Piłsudskiego 36/601, 41-303 Dąbrowa Górnicza, jednocześnie potwierdzam znajomość Regulaminu 

obowiązującego w poruszaniu się na skateparku. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych: imię, nazwisko oraz numer telefonu 

kontaktowego w celu przedstawienia tychże danych pracownikom Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w 

przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 podczas trwania zajęć. 

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć mojemu dziecku, a następnie w celach promocyjnych umieszczanie ich 

na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, portalu społecznościowego 

Facebook (Fanpage:  EXTREME CITY), oraz na Instagramie: EXTREME CITY 
 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć 

w ramach zajęć . Jednocześnie informuję, że ponoszą pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 

do domu. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………...…………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Oświadczam*, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr tel.) 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

 
* wypełniają osoby, które zaznaczyły, że nie wyrażają zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. 

 
…………...…………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, nie 
odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego w miejscach nie objętych opieką instruktorów EXTRME 

CITY oraz po zakończeniu zajęć. 
 

…………...…………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO)  Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE 
informuje, że: 
10. Administratorem Danych Osobowych  jest Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE, 41-303 

Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 36/601, zwanym dalej Stowarzyszenie Sportowe EXTREME LIVE FOR 
RIDE, ;tel. 536 357 707, e-mail: stowarzyszenie.extreme@gmail.com; 

11. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka w postaci wizerunku  przetwarzane będą w celu promocji placówki: 
Stowarzyszenia Sportowego EXTREME LIVE FOR RIDE i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 
Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą również w celu przekazania ich do Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej w związku z istniejącym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 zgodnie z wyrażoną zgodą na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

12. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej 
wymienionych serwisów, portali, materiałów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą oraz Powiatowa Stacja 
Epidemiologiczna; 

13. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
ze względu na położenie serwera portalu Facebook; 

14. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych w postaci wizerunku Pani/Pana dziecka 
nie określa się okresu przechowywania tych danych; 

15. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

16. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

17. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział dziecka w zajęciach; 
19. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
20. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane. 

 

…………...…………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 


