……………………………………………

Bolesławiec, dnia ……………..…………

Imię i nazwisko
………………………………………………………
nr telefonu

Oświadczenie rodzica / opiekuna małoletniego uczestnika wydarzenia organizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu
W związku z chęcią uczestnictwa mojego dziecka w wydarzeniu organizowanym przez MBP-CW w Bolesławcu,
mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii1, niniejszym oświadczam, co
następuje:







Moje dziecko jest zdrowe, nie ma objawów chorobowych sugerujących występowanie choroby zakaźnej, w tym w
szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
w ostatnich 14 dniach nie przebywało na kwarantannie, a także nie miało świadomego kontaktu i nie zamieszkiwało
z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;
nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;
zapoznałem/łam się z Regulaminem wydarzeń i imprez podczas epidemii COVID-19 organizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu
Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a w związku z art.9 ust.2 lit. c, i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wytycznymi Ministra Rozwoju i
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2020 r. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego
dziecka.
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………
….

(imię i nazwisko dziecka)
w związku z przebywaniem na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida – Centrum Wiedzy w
Bolesławcu w okresie trwania pandemii SARS-CoV-2.

Zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Bolesławcu – Centrum
Wiedzy, ul. B. Głowackiego 5, 59-700 Bolesławiec wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas zajęć edukacyjnych
na stronie internetowej Biblioteki oraz na portalu społecznościowym facebook, w celu promocji Biblioteki.
Zapoznałem/am się z klauzulą RODO udostępnioną na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum
Wiedzy w Bolesławcu. https://www.mbp.boleslawiec.pl/index.php/biblioteka-centrum-wiedzy/polityka-prywatnosci

......................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

1

W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze
zmianami)

