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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja niżej podpisany/a: 

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

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn/ mój podopieczny: 

   ………………………………………………………………………………………… 
                                                           ( nazwisko i imię uczestnika/syna/córki/podopiecznego)  

1. Nie miałem/Nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z 
członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 
widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia/Stan zdrowia syna/ córki/ 
podopiecznego jest dobry, syn/córka/podopieczny nie przejawia żadnych oznak 
chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe. 

2. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 
uczestnictwo/posłanie syna/ córki/podopiecznego do Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Jaśle w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie/zdrowie 
mojego/mojej syna/córki/ podopiecznego i naszych rodzin tj.: 

4. Mimo wprowadzonych w Warsztacie 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 Warsztacie (nie tylko    
na terenie) personel/uczestnik/syn/córka/podopieczny/rodzic/opiekun prawny 
uczestnika – zdaje 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 uczestnika, jego rodziców 
lub personelu Warsztat Terapii Zajęciowej zostaje zamknięty do odwołania,                        
a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny                          
i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 

7. Syn/córka/ podopieczny nie jest/ jest / nie jestem (niewłaściwe skreślić) 
uczulone/uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

8. W sytuacji zarażenia się mojego syna/córki/podopiecznego na terenie placówki nie 
będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Jaśle oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.  

 

…………………………………                                       ………………………………… 
              miejscowość, data                                  podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                                                                                                                                     
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Klauzula informacyjna 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle, ul. Piotra Skargi 47, 38 – 200 Jasło. 
Z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. 
Cel i podstawy przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 
uczęszczania uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle na zajęcia w okresie 
obowiązywania stanu epidemii  
w Polsce. 

1)  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze, 

Podanie danych jest niezbędne do uczęszczania uczestnika na zajęć w okresie 
obowiązywania stanu epidemii w Polsce i wynika z wytycznych GIS, MZ, MRPiPS 
dotyczących organizacji zajęć wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą przechowywane przez okres 
wynikający z odrębnych przepisów. 
Posiada Pani/Pan następujące prawa: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia 
danych osobowych, prawo od ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie 
danych narusza przepisy RODO. 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione na mocy 
przepisów prawa. 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych na stronie www.soswjaslo.pl  
w zakładce RODO. 
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