
 

 

Załącznik  

do Zarządzenia nr 06/2020  

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 

z dnia 13 lipca 2020 roku 

 

 

Procedura bezpieczeństwa 

w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 

w okresie pandemii COVID-19 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy dokument zostaje opracowany i wprowadzony przez dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trzydniku Dużym i obowiązuje we wszystkich świetlicach podlegających pod 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. 

2. Dokument określa procedury bezpieczeństwa w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym w okresie pandemii COVID-19, które dotyczą wszystkich pracowników 

świetlic oraz osób w nich przebywających. 

3. Świetlice wznawiają funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Zostaje ograniczona ilość osób przebywających w poszczególnych świetlicach, co pozwala na 

zachowanie niezbędnych zasad ostrożności. 

 

 

§ 2 

Obowiązki dyrektora GOK 

 

1. Dyrektor GOK ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w GOK 

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i 

choroby COVID-19. 

2. Organizuje pracę pracowników na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

3. Zapewnia pomieszczenie w świetlicy do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 

zachorowania pracownika lub osoby przebywającej w świetlicy. 

4. Zapewnienia dla pracowników środki ochrony osobistej, środki do mycia i dezynfekcji rąk 

oraz środki do powierzchni. 

5. Zapewnia środki do mycia i dezynfekcji rąk dla osób przebywających w świetlicy. 

6. W razie pojawienia się podejrzenia zachorowania, zapewnia dla pracowników oraz osób 

przebywających w świetlicy środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne do mycia i 

dezynfekcji rąk oraz powierzchni.  

 

 

§ 3 

Obowiązki pracownika świetlicy 

 

1. Każdy pracownik  zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała dwa razy 

dziennie. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora GOK. 

2. Każdy pracownik bezwzględnie w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji 

rąk, myje ręce - zgodnie z instrukcjami. 

3. Bezwzględnie używa środków ochrony osobistej, np. maseczek, przyłbic, rękawiczek 

ochronnych. 

4. W dni otwarcia świetlic, przy wejściu głównym umieszcza listę, na którą wpisują się osoby 



 

 

przychodzące danego dnia do świetlicy. Pracownik ma obowiązek przechowywania list z 

każdego dnia. 

5. Pracownik odpowiada za ilość osób przebywających w świetlicy. 

6. Pracownik zwraca uwagę, aby osoby przebywające w świetlicy stosowały środki ostrożności i 

zalecenia reżimu sanitarnego - posiadanie maseczki, rękawiczek ochronnych, regularnie myły 

ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.   

7. Pracownik usuwa z pomieszczeń świetlicy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, jak np. dywany, kotary. 

8. Pracownik wykonuje, w ramach godzin otwarcia świetlicy, prace porządkowe, dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe - klamki, poręcze, włączniki światła, uchwyty, poręcze wraz z 

oparciami krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

9. Pracownik dopilnowuje, aby przy wejściu głównym do świetlicy umieszczony był dozownik z 

płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja „Jak skutecznie dezynfekować ręce”, a w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych antybakteryjne mydła w płynie oraz instrukcja „Jak 

skutecznie myć ręce”. 

10. Dopilnowuje, aby przed wejściem do świetlicy umieszczona była w widocznym miejscu 

instrukcja „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice” oraz kosz na zużyte rękawiczki, a także 

instrukcja „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę”. 

11. Oznacza pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania osoby 

przebywającej w świetlicy: „Pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia 

zakażenia korona wirusem” oraz umieszcza wykaz telefonów do podmiotów, z którymi 

niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia. 

12. Udostępnia w świetlicy w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi 

niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym funkcjonowaniu 

świetlicy w okresie pandemii COVID-19. 

13. Pracownik systematycznie dezynfekuje i wietrzy co najmniej raz na godzinę pomieszczenia 

świetlicy. 

14. Pracownik, w przypadku konieczności, wyjaśnia jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w 

świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone. 

15. Po zamknięciu świetlicy pracownik: 

 wietrzy pomieszczenia świetlicy; 

 wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

 dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

 

 

§ 4 

Organizacja pobytu osób w świetlicy 

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ogranicza się liczbę osób i liczebność grup w 

zależności od wielkości świetlicy, a minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m² na 

1 (jedną) osobę. 

1. Przy każdorazowym wejściu osoby z zewnątrz do świetlicy należy zachować dodatkowe 

środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:  

 zakrycie nosa i ust; 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk; 

 zachowanie 2 metrów dystansu. 

2. Do świetlicy nie mogą wchodzić osoby: 

 chore; 

 przebywające na kwarantannie; 

 przebywające w izolacji; 

 mające takie objawy jak: gorączka, kaszel, katar. 

3. W świetlicy ewidencjonowane są osoby wchodzące na podstawie listy - Załącznik nr 1 do 



 

 

niniejszej procedury. 

4. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczenia pracownikowi świetlicy oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych z treścią stosownych zgód dotyczących przebywania dziecka 

w świetlicy - Załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

5. O ilości osób przebywających jednocześnie w świetlicy decyduje pracownik świetlicy zgodnie 

z wytycznymi wyznaczonymi w niniejszej procedurze. 

6. Zabronione jest przynoszenie własnych przedmiotów. 

7. W świetlicy znajdują się wyłącznie przedmioty nadające się do dezynfekcji. 

8. Świetlica w godzinach pracy jest dezynfekowana i wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

 

 

§ 5 

Wymagania w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich  

przebywających w świetlicy 

 

Rodzice zobowiązani są: 

1. Do przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w świetlicy. 

2. Do złożenia oświadczeń stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

 

§ 6 

Utrzymanie reżimu sanitarnego 

 

1. Przy wejściu do świetlicy znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym.   

2. Osoby wchodzące do świetlicy mają obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i 

ust. 

3. Dezynfekcja jest prowadzona według zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

4. Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone. 

5. Pracownicy są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej - maseczki, przyłbice, 

rękawiczki ochronne. 

6. Pracownik świetlicy jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnowania mycia rąk przez osoby przebywające w świetlicy, w tym dzieci, szczególnie po 

przyjściu do świetlicy oraz po skorzystaniu z toalety. 

7. Ze świetlicy zostają usunięte wszystkie przedmioty trudne do dezynfekcji. 

 

 

§ 7 

Wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego 

pracowników świetlic 

 

1. Wyposażenie pracowników świetlic w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, 

rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji. 

2. Systematyczna dezynfekcja powierzchni i sprzętów w świetlicy. 

3. Ograniczenie ilości osób przebywających w świetlicy. 

4. Świetlica jest wyposażona w instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego: 

1) Jak skutecznie myć ręce; 

2) Jak skutecznie dezynfekować ręce; 

3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę; 

4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

5. W świetlicy jest umieszczony w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z 

którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym 

funkcjonowaniu świetlicy w okresie pandemii COVID-19 . 

 

 

 



 

 

§ 8 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia choroby zakaźnej  

u osoby przebywającej w świetlicy  

 

1. W przypadku niepokojących objawów u osoby przebywającej w świetlicy pracownik 

świetlicy kontaktuje się telefonicznie z odpowiednimi służbami sanitarnymi i medycznymi: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku - 81 884 36 73, 507 

188 942; 

 Najbliższy oddział zakaźny - 81 534 94 18; 

 Pogotowie ratunkowe - 999; 

 Numer alarmowy - 112; 

 Infolinia w sprawie koronawirusa - 800 190 590. 

2. W przypadku niepokojących objawów u niepełnoletniej osoby przebywającej w świetlicy 

pracownik świetlicy kontaktuje się telefonicznie z jej rodzicem/opiekunem prawnym.  

3. Pracownik świetlicy niezwłocznie zawiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku - 81 884 36 73, 507 188 942 oraz dyrektora GOK. 

4. W świetlicy zostaje wyznaczone pomieszczenie służące do odizolowania osoby, u której 

zaobserwowano podczas pobytu w świetlicy oznaki chorobowe. Miejsce to jest wyposażone w 

środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

5. Osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką pracownika świetlicy z zapewnieniem dystansu 2 

metrów, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej 

odebrać dziecko ze świetlicy. 

6. Świetlicę, w której przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia choroby zakaźnej należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w świetlicy procedurami oraz 

należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, poręcze, uchwyty itp. 

1. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w świetlicy, w której 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym, w związku z tym sporządzona zostanie lista 

osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkie 

osoby przebywające w tym czasie w świetlicy. 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 

§ 9 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia choroby zakaźnej u pracownika 

 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby 

zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu i kontaktuje się 

telefonicznie z odpowiednimi służbami sanitarnymi i medycznymi:  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku - 81 884 36 73, 507 

188 942; 

 Najbliższy oddział zakaźny - 81 534 94 18; 

 Pogotowie ratunkowe - 999; 

 Numer alarmowy - 112; 

 Infolinia w sprawie koronawirusa - 800 190 590. 

2. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w świetlicy, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora GOK lub osoby uprawnione. 

3. Dyrektor GOK powiadamia o sytuacji, o której mowa w punkcie 2 odpowiednie służby 

sanitarne i medyczne. 

4. W świetlicy, w której przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia nie mogą przebywać 

inne osoby, w związku z tym świetlica natychmiast zostaje zamknięta. 

5. W przypadku osoby odizolowanej dyrektor GOK lub osoba przez niego upoważniona 



 

 

kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym 

celem uzyskania porady. 

6. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia pracownika dyrektor GOK dzwoni pod numer 

999 lub 112 i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

7. Świetlicę, w której przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w świetlicy procedurami oraz należy 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe, takie jak: klamki, poręcze, uchwyty itp. 

8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w świetlicy, w której 

przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, w związku z tym sporządzona 

zostanie lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkie 

osoby przebywające w tym czasie w świetlicy. 

10. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 

§ 10 

Postępowanie z pomieszczeniami świetlicy w przypadku podejrzenia zakażenia  

pracownika lub osoby przebywającej w świetlicy 

 

W przypadku, gdy pracownik lub osoba przebywająca w świetlicy została skierowana do szpitala  

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor GOK w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu świetlicy na czas niezbędny do wykonania 

koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura została wprowadzona przez dyrektora GOK po konsultacji z Wójtem Gminy 

Trzydnik Duży i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku. 

3. Procedura może być modyfikowana, w zależności od nieprzewidzianych okoliczności i 

pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich. O zmianach w 

procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym oraz udostępniona w formie papierowej w świetlicach. 

5. Pracownicy świetlic zostaną zapoznani z procedurą podczas zebrania pracowników. 

6. Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 - Lista osób przebywających w świetlicy; 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych i Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

§ 12 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

uprzejmie informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z 

siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 



 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do 

korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu pobytu w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

- art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane 

dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku pobytu w świetlicy 

GOK. 

9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby przebywającej 

w świetlicy nie podlega ona decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.    
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Załącznik nr 1 

do Procedury bezpieczeństwa  

w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym  

w okresie pandemii COVID-19 

 

Lista osób wchodzących do świetlicy w ………………………………….……………….. 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

 Nie jestem poddany/poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na COVID-19), ani też zakażona SA-

RAS COV-2. 

 Jeśli przebywałem/przebywałam na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż je-

stem zdrowy/zdrowa. 

 Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa w okresie mojego pobytu w 

świetlicy GOK nie będę rościł/rościła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

 Będę ściśle przestrzegał/przestrzegała wszelkich regulaminów i zaleceń mających na celu bezpieczeń-

stwo zdrowotne moje i pracownika świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w czasie 

pandemii COVID-19. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażamy zgodę na przetwa-

rzanie naszych danych osobowych potrzebnych w razie zachorowania dla Gminnego Ośrodka Kultury 

w Trzydniku Dużym, w celu przekazania odpowiednim służbom prowadzącym niezbędne czynności 

związane z  zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

 

 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Data 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2  

do Procedury bezpieczeństwa  

w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym  

w okresie pandemii COVID-19 

 

…………………………………………………… 

imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

…………………………………………………… 

numer telefonu kontaktowego 

 

 

 

……………………………………………..….… 

imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………….. 

numer telefonu kontaktowego 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Lp. 

 

Treść oświadczeń 

 

 

Czytelne podpisy  

rodziców/opiekunów prawnych 

 

1.  

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Procedurą 

bezpieczeństwa obowiązującą w świetlicach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w stanie 

epidemicznym. 

 

 

2.  

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przebywanie naszego 

dziecka w świetlicy. 

 

 

3.  

 

Oświadczamy, że w razie konieczności wyrażamy zgodę na 

pomiar temperatury naszego dziecka przebywającego w 

świetlicy. 

 

 

4.  

 

Oświadczamy, że w przypadku wystąpienia u naszego 

dziecka niepokojących objawów chorobowych, wyrażamy 

zgodę na telefoniczny kontakt na wskazane w oświadczeniu 

numery telefonów. 

 

 

 

Jesteśmy świadomi, że podczas przebywania naszego dziecka na terenie świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym, pomimo stosowanych w niej procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania 

środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny, i nie będziemy rościć pretensji o przyczynienie się 

do zakażenia naszego dziecka w stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, pod który 

podlega świetlica. 
 

 

……………………………………..………………………. 
data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych 



 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 

oraz danych osobowych naszego dziecka potrzebnych w razie zachorowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym, w celu przekazania odpowiednim służbom prowadzącym niezbędne czynności związane z  

zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 
 

 

……………………………………..………………………. 
data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych 


