
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 31 października 2021 roku 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ – osoby niepełnoletnie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………….. w Balu Wszystkich 

Świętych, organizowanym w dniu 31 października w Domu Katechetycznym przy kościele pw. Matki Bożej Królowej 

Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (w godzinach od 18:00 do 20:30).  

Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka z Domu Katechetycznego po zakończeniu Balu. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu Balu.* 

* właściwe zaznaczyć „X” 

…………………………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna) 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 
(część uzupełniana przez rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich oraz przez pełnoletnich uczestników) 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych  

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

Ja, niżej podpisana/y 

IMIĘ I NAZWISKO1: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER TELEFONU1,2: …………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 

• jestem/nie jestem** zaszczepiony przeciw wirusowi SARS-CoV-2; 
** niepotrzebne skreślić 

• nie jestem zakażony/a wirusem SARS-CoV-2; 

• nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w Domu 

Katechetycznym przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych wystąpią  

u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 

miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Parafię — organizatora wydarzenia na adres mailowy: 

laziska.gorne@katowicka.pl i podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

 

3. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników, zobowiązuję się przebywając na terenie Domu 

Katechetycznego do przestrzegania postanowień Regulaminu Uczestnictwa w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

DATA I CZYTELNY PODPIS: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
1 Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujemy, że: 1. Administratorem danych jest: Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego z siedzibą: ul. Kościelna 4;  

43-170 Łaziska Górne. 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Ks. Grzegorz Śmieciński; ul. Kościelna 4; 43-170 Łaziska Górne; e-mail: grzegorz.smiecinski@katowicka.pl. 3. Celem przetwarzania 

danych jest organizacja i właściwe zorganizowanie oraz bezpieczne przeprowadzenie wymienionego wyżej wydarzenia, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń́ po jego zakończeniu,  

a także podtrzymywanie więzi z uczestnikami po zakończeniu. 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 5. Odbiorcami danych  mogą ̨być ́podmioty, przy pomocy których administrator realizuje 

swoje cele 6. Dane będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ zgodnie z przepisami prawa 

państwowego. 7. Dane nie będą ̨przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę ̨poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w przypadku kwestii związanych z wewnętrzną, religijną działalnością ̨Kościoła) lub Prezes Urzędu Danych Osobowych  

(w pozostałych kwestiach). 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem. 10. Ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność ́z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pan dane nie będą ̨przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
2 podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne. ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona 

brała udział w danym wydarzeniu. 


