
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH
W BIALSKIM CENTRUM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO 

W  BIAŁEJ PODLASKIEJ W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 ………………………………………..…                       Biała Podlaska, ……...………………………
         imię i nazwisko
         
……………………………………..……….. 
       adres zamieszkania

………………………………..…………….. 

               telefon

I. Deklaracja swój udział w zajęciach artystycznych w BCK 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa zajęć artystycznych)

                                                     ……………………………………………….. 
                                                         (podpis)

II. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Bialskie  Centrum  Kultury  
im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej  w celu organizacji  zajęć artystycznych w instytucji  zgodnie z
rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (EU)  2016/679  z  dnia  27.04.2016r.  (ogólnym
rozporządzeniem  o  ochronie  danych  osobowych,  zw.  RODO).  Administratorem  danych  jest  Bialskie
Centrum  Kultury  im.  B.  Kaczyńskiego  w  Białej  Podlaskiej.  Dane  kontaktowe  inspektora  danych
osobowych; tel. 604292696, email; info@dn.net.pl
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  a RODO (zgoda osoby uprawnionej) i
związane są z organizacją zajęć artystycznych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
Dane  osobowej  jakie  będzie  przetwarzał  Administrator  obejmują;  imię,  nazwisko  dziecka  
i opiekuna, nr telefonu opiekuna i adres zamieszkania dziecka i opiekuna.
Odbiorcami danych osobowych będą jednostki  organizacyjne Administratora realizujące zajęcia, działy
realizujące obsługę kadrową, informatyczną i podmiot realizujący obsługę prawną Administratora.
Osobie,  której  dane są przetwarzane , przysługuje prawo do dostępu swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania,  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego –Prezesa RODO, cofnięcia  zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  prawo  
do przeniesienia danych.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  przedawnienia  roszczeń  związanych  
z uczestnictwem w zajęciach.

III.  Zasady udziału dziecka  w zajęciach artystycznych w BCK w czasie pandemii COVID- 19  

1. Na  zajęciach  artystycznych  na  terenie  instytucji  mogą  przebywać  tylko  osoby  zgłoszone  
z wypełnioną deklaracją i w czasie ustalonych zajęć. 

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby oraz pracownicy, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo
mają  objawy  choroby  zakaźnej.  Jeżeli  w  domu  uczestnika/pracownika  przebywa  osoba  poddana
kwarantannie  lub  w  izolacji,  uczestnik/pracownik  nie  może  uczestniczyć  
w zajęciach na terenie instytucji.

3. Rodzic - zgłaszając dziecko na zajęcia artystyczne - wypełnia deklarację 
4. Każdy uczestnik zajęć artystycznych powinien wypełnić deklarację, w której wyraża zgodę na udział w

zajęciach, - oświadcza, że nie stwierdzono u niego obecności SARS-CoV-2, - wyraża zgodę na pomiar
temperatury, składa oświadczenie, że w domu nie znajduję się osoba objęta kwarantanną lub będąca w
izolacji. 

5. Każda zmiana w deklaracji wymaga formy pisemnej (drogą elektroniczną). 
6. Osoba,  wchodząc  do  budynku  instytucji  ma  obowiązek  zdezynfekować  ręce  

i przejść do sali, w której będą odbywały się zajęcia. 
7. Każda  osoba  uczestnicząca  w  zajęciach  ma  obowiązek  posiadać  ze  sobą  własne  przybory  

i narzędzia - jeżeli tego wymagają zajęcia artystyczne. 
8. Budynek  instytucji  jest  otwarty  i  pozostaje  pod  nadzorem  działu  administracyjno  

–gospodarczego a w klubach od nadzorem kierownika klubu. 

mailto:info@dn.net.pl


9. W  przypadku  zaobserwowania  przez  instruktora  prowadzącego  zajęcia  niepokojących  symptomów
chorobowych,  osoba  zostanie  odizolowana  od  pozostałych  osób  
w odrębnym pomieszczeniu, gdzie będzie oczekiwać na przybycie służb sanitarnych.

Zapoznałam(em) się z zasadami uczestnictwa  w zajęciach artystycznych organizowanych przez BCK w czasie 
pandemii COVID - 19  i je akceptuję.

Biała Podlaska, ………………………                      …………………..……………………………………….. 
                                                 (podpis)


