Oświadczenie odnośnie stanu zdrowia dziecka oraz dane kontaktowe

Działając jako opiekun dziecka ________________________________________(imię, nazwisko, dziecka),
oświadczam, że:
1. dziecko ukończyło 6 lat,
2. stan zdrowia dziecka jest dobry,
3. dziecko ani domownicy dziecka nie przebywają na kwarantannie ani nie są poddani izolacji,
dziecko nie jest podejrzane o zarażenie się koronawirusem SARS-CoV-2, nie miało kontaktu z
koronawirusem SARS-CoV-2 lub z osobą chorą na koronawirusa, osobą podejrzaną o zarażenie się
koronawirusem oraz osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji,
4. dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, a w szczególności nie ma symptomów
choroby takich jak: kaszel, katar, gorączka, zmęczenie, utrata węchu lub smaku, ból mięśni,
gardła, stawów, głowy, biegunka, zapalenie spojówek, wysypka skórna lub przebarwienia palców
u rąk i stóp, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy
lub zdolności ruchowych.
Zobowiązuję się, że wskazane powyżej okoliczności będą aktualne w przypadku późniejszego
każdorazowego korzystania przez dziecko z sali zabaw Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych
Świata. W przypadku zmiany wskazanych powyżej okoliczności zobowiązuję się bezzwłocznie
poinformować o tym fakcie personel sali zabaw Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych Świata i
nie korzystać z sali zabaw do czasu dokonania szczegółowych ustaleń z salą zabaw.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) przez Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych
Świata, iż pomimo podjęcia działań zmierzających do uniknięcia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ,na
terenie sali zabaw może dojść do zakażenia COVID – 19; w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego
podejrzenia na sali zabaw jestem świadoma/y, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może
zostać objęte kwarantanną lub izolacją.

Podaję moje dane kontaktowe:
Imię i nazwisko Rodzica: ________________________________
Telefon: ______________________________________
Sala zabaw Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych Świata wskazuje, że na terenie Sali zabaw mają
zastosowanie dokumenty: „Szczególne zasady korzystania z sali zabaw Wyspy Leonarda – Akademia
Dzieci Ciekawych Świata” oraz „Regulamin Sali Zabaw Wyspy Leonarda – Akademia Dzieci Ciekawych
Świata”.
Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojego dziecka……………………………………………
Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest klauzula informacyjna RODO.

Kobyłka, dnia___________________________

Imię i nazwisko, podpis: ____________________________

INFORMACJA O PRZETWAŻANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych oraz Twojego Dziecka jest Małgorzata Opalińska KLUB LEONARDA
(Bazyliańska 7, lok. 77, 03-203, poczta Warszawa, Polska, wyspyleonarda@wyspyleonarda.pl).
Przetwarzamy Twoje dane oraz Twojego dziecka (dane podane w formularzu „Oświadczenie odnośnie
stanu zdrowia dziecka oraz dane kontaktowe”, dane uzyskane w związku z korespondencją, w
szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko dziecka i opiekuna, osoby kontaktowej, adresy, nr telefonu,
oraz dodatkowe informacje o dziecku od opiekuna, przekazane w związku z świadczeniem usług Sali
Zabaw):
- na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania oraz
- na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji naszych praw i obowiązków
związanych z umową oraz ochrony naszych praw, ochrony nas przed roszczeniami i w celu wykonania
naszych roszczeń a także w celu wykonywania obowiązków nakładanych na nas przez prawo powszechnie
obowiązujące przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym
wykonano lub rozwiązano umowę, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z
umową i upłynięcia okresu przedawnienia, a także
- na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i
Ordynacji podatkowej przez okres 6 lat od końca roku następującego po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).
Współpracujemy z następującymi podmiotami, którym możemy przekazywać Twoje dane: organami
administracji publicznej, w tym Sanepidem, firmami księgowymi i dostawcami usług fakturowania,
firmami hostingowymi, firmami pocztowymi i kurierskimi, kancelariami prawniczymi.
Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych
dotyczących Twojej osoby i Twojego dziecka, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia, jak również do
cofnięcia wyrażonej zgody. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce
lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

..............................
(data)

.........................................................................................
(podpis rodziców)

