
Załącznik nr 2  

do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych  

organizowanych w Łódzkim Domu Kultury  

podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 

 

 

DEKLARACJA  

uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Łódzkim Domu Kultury  

podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury. 

 

Ja ……………………………………………………..…………………………… wyrażam zgodę na udział córki/syna  
            imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego 

……………….…………………….. w zajęciach …………………………………….. organizowanych przez Łódzki 
imię i nazwisko 

Dom Kultury w Łodzi. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………. 
rodzica/ opiekuna prawnego 

 
1. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 
2. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Regulaminem przebywania 

uczestników zajęć organizowanych w Łódzkim Domu Kultury podczas zagrożenia 
transmisją SARS-CoV2 oraz Regulaminami uczestnictwa w zajęciach grupowych  
i indywidualnych organizowanych w Łódzkim Domu Kultury podczas zagrożenia 
transmisją SARS-CoV-2. 

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości w/w zalecenia organizatora zajęć i zobowiązuję 
się przekazać je dziecku do przestrzegania. 

4. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach.  
5. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, 

zażaleń, pretensji do Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi, będąc całkowicie 
świadom zagrożenia epidemiologicznego.  

 
 

Łódź, dn. ……………………….                   ………………………………………….. 
podpis opiekuna 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W ŁÓDZKIM DOMU 
KULTURY PODCZAS ZAGROŻENIA TRANSMISJĄ SARS-CoV-2 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. 
Traugutta 18, 90-113 Łódź. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, adres 
email: s.tokarska@ldk.lodz.pl 

3. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres organizowania zajęć w Łódzkim Domu 
Kultury podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2, a po tym czasie przez okres wynikający  
z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

5. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pańskich/Pani danych dokonywane jest z 
naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit.  

A Rozporządzenia. 
8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody. 
9. Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 


