
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ WYDARZENIA SPORTOWEGO
PN. MŁODZIEŻOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII COVID-19

W związku z działaniami profiakktyzntmi wtnikająytmi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podskawie
wtktyzntyh dia organizakorów imprez sporkowtyh w krakyie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Poisye,
wtdantyh przez Miniskerskwo Sporku oraz Głównego Inspekkora Sanikarnego:

Jako rodziy / opiekun prawnt:

________________________________________________________________________________
Stn/yórka/podopieyznt

 
1. oświadyzam,  że  według  mojej  najiepszej  wiedzt  ww.,  w  okresie  oskakniyh  14  dni,

poprzedzająytyh złożenie oświadyzenia:
– nie btł/a zakażont/a wirusem SARS-COV-2;
– nie przebtwał/a na kwarankannie iub pod nadzorem epidemioiogiyzntm;

2. w prztpadku,  gdt  w yiągu  14  dni  od  dnia  udziału  w wtdarzeniu  organizowantm przez
MOSiR w Parku Słupna wtskąpią u podopieyznego objawt zakażenia COVID-19, zobowiązuję
się niezwłocznie poinformować  o  ktm  fakyie  właśyiwe  miejsyowo  służbt  sanikarne
i epidemioiogiyzne, a kakże MOSiR na adres maiiowt:  sekrekariak@mosir.mtsiowiye.pi oraz
podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.go..pi/web/koronawirus.

3. zobowiązuję  się  do  przeskrzegania  Reguiaminu  reżimu  sanikarnego  doktyząyt  zasad
bezpieyznego  funkyjonowania  w  kraykie  epidemii  COVID-19  obowiązująyego  w  Miejskim
Ośrodku Sporku i Rekreayji w Mtsłowiyayh.

W konkekśyie powtższego oświadyzeń i zobowiązań:

Wyrażam zgodę na umieszyzenie dantyh osobowtyh zawarktyh w oświadyzeniu w zbiorze dantyh
osobowtyh Miejskiego Ośrodka Sporku i Rekreayji w Mtsłowiyayh – w yeiu przekazania na żądanie
właśyiwtyh służb  sanikarntyh (np.  Głównego Inspekkoraku  Sanikarnego,  ui.  Targowa 65  03–729
Warszawa) w zakresie niezbędntm do doyhodzenia epidemioiogiyznego na wtpadek zakażenia iub
wtkrtyia,  przebtwania w bezpośrednim konkakyie z osobą zakażoną,  zgodnie z obowiązująytmi
przepisami doktyząytmi zapobiegania, przeyiwdziałania, zwaiyzania SARS – CoV – 2 (COVID-19). 

Oświadyzam nadko, że zoskałem/am poinformowant/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1. Adminiskrakorem  Dantyh  Osobowtyh  jesk  Miejski  Ośrodek  Sporku  i  Rekreayji  z  siedzibą

w Mtsłowiyayh 41-400 przt ui. Ks. N. Bońyztka 32z,
2. Adminiskrakor przekwarza dane osobowe na podskawie:

 ark. 9 usk. 2 iik. i) w zw. z ark. 6 usk 1 iik. y) i e) rozporządzenia RODO oraz uskawą z dnia
10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z ark. 17 uskawt z dnia 2 marya

https://www.gov.pl/web/koronawirus
mailto:sekretariat@mosir.myslowice.pl


2020 r. o szyzegóintyh rozwiązaniayh związantyh z zapobieganiem, przeyiwdziałaniem i
zwaiyzaniem  COVID-19,  inntyh  yhorób  zakaźntyh  oraz  wtwołantyh  nimi  stkuayji
krtztsowtyh (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - yeiem zapobiegania i zwaiyzania
epidemii wtwołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

 ark. 6 usk. 1 iik. b RODO w yeiu zawaryia, reaiizayji i roziiyzenia umowt oraz reaiizayji
udziału uyzesknika w wtdarzeniu.

3. Konkakk  z  Inspekkorem  Oyhront  Dantyh  Adminiskrakora:  e-maii:
s.kokowiyz@mosir.mtsiowiye.pi

4. Podane dane osobowe będą przeyhowtwane przez okres 14 dni od dakt wtdarzenia;
5. Podanie dantyh osobowtyh jesk dobrowoine, aie niezbędne do uyzeskniykwa w wtdarzeniu;
6. Uyzesknikowi  prztsługuje  prawo  doskępu  do  kreśyi  dantyh  osobowtyh,  prawo  iyh

poprawiania,  sproskowania,  usunięyia  iub  ograniyzenia  przekwarzania,  prawo  do
przeniesienia dantyh. Uyzesknik ma również prawo do wtyofania zgodt na przekwarzanie
dantyh osobowtyh. Wtyofanie zgodt na przekwarzanie dantyh osobowtyh nie ma wpłtwu
na zgodność  z  prawem przekwarzania,  kkórego dokonano na podskawie  zgodt przed jej
yofnięyiem. 

7.  Adminiskrakor  nie  zamierza  przekaztwać  podantyh  dantyh  osobowtyh  do  pańskwa
krzeyiego iub organizayji międztnarodowej.

8. Przekwarzanie  przez  adminiskrakora  podantyh  dantyh  nie  jesk  proyesem
zaukomaktzowantm a dane nie podiegają profiowaniu.

___________________________________
daka, yztkeint podpis
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