
 
 

 

………………………………. 

                                                                                                 (miejscowość i data) 

 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Oddział ………………………………………. 

Adres: ……………………………………….. 

Telefon: ……………………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach stacjonarnych w pracowni PCKU w okresie od 

23.05.2020 r. do 7.06.2020 r. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z wytycznymi dla słuchaczy określającymi 

zasady organizacji zajęć i zapewniającymi bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników PCKU 

oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

Oświadczam, że: jestem zdrowa/zdrowy, nie mam objawów choroby zakaźnej (np.: gorączka, 

kaszel, trudności w oddychaniu), w okresie ostatnich 14 dni nie maiłam/miałem kontaktu  

z osobą u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 oraz, że w moim domu 

nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany warunków, które uniemożliwiają udział  

w zajęciach w pracowni, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie szkołę  

i zaprzestać udziału w zajęciach. 

 

 

 

………………………………. 

                                                                                                                                 (podpis słuchacza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest  

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,  

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail baranowskaiod@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

- zapewnienie ochrony żywotnych interesów osób trzecich 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, f, art. 9 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie rzeczywistym. 

5) Pani/Pana osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 

przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą podlegały procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
 

 


