ANKIETA/WYWIAD EPIDEMICZNY COVID-19
przeprowadzone przed rozpoczęciem darmowych zajęć sportowych w Kids Fitness Club ul. Izy Zielińskiej 17 w Żyrardowie
w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pozytywni bo aktywni 2021” współfinansowanego ze środków
budżetowych miasta Żyrardowa. Numer licencji klubowej 121/14.
1.………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka/uczestnika zajęć

Imię i nazwisko dziecka/uczestnika zajęć

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i wszystkich osób znajdujących się w Kids Fitness Club ul. Izy Zielińskiej 17 w
Żyrardowie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
*prawidłowe zakreślić

Czy Pan/Pani/Dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?
Czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni Dziecko lub ktoś z Państwa domowników
miał temperaturę powyżej 38 stopni ?
Czy aktualnie lub w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko lub ktoś z Państwa
domowników miał bóle mięśni?
Czy aktualnie lub w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko lub ktoś z Państwa
domowników miał kaszel?
Czy aktualnie lub w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko lub ktoś z Państwa
domowników miał duszności?
Czy aktualnie lub w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko lub ktoś z Państwa
domowników miał zaburzenia węchu?
Czy aktualnie lub w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko lub ktoś z Państwa
domowników miał zaburzenia smaku?
Czy w ciągu ostatniego tygodnia Dziecko ktoś z Państwa domowników miał
kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19?

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Oświadczam, że :
1. moje dziecko/dzieci przyprowadzone na zajęcia sportowe do Kids Fitness Club ul. Izy Zielińskiej 17 w Żyrardowie nie
wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury moim dzieciom/dziecku przez obsługę Kids Fitness Club.
3. jestem świadoma/y, że na terenie Polski występuje epidemia koronowirusa, jako choroby zakaźnej przenoszonej z
człowieka na człowieka.
4.Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pozostałych osób w Kids Fitness
Club, obsługi, chorobą zakaźną wywołaną zarażeniem COVID-19.

5. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć
sportowych i ich rodzin.
6. Oświadczam, że moje dziecko jest pod standardową kontrolą lekarską i nie ma zdiagnozowanych żadnych dolegliwości
(chorób, w tym chorób zakaźnych), posiada brak przeciwskazań lekarskich i zdrowotnych mogących ograniczyć lub
wykluczyć czynny udział w współzawodnictwie i zajęciach sportowych realizowanych przez Kids Fitness Club ul. Izy
Zielińskiej 17 w Żyrardowie.
Oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia, nie może być uznane za gwarancję
prawdziwości tych okoliczności.
Podaję numer telefonu zapewniający szybką komunikację: ............................................................................
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................,
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w formie zdjęć i
filmów, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych
Upoważnionego – Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów, reprezentowanym
przez Kalinę Nowakowską, Prezesa Zarządu, w związku z realizacją darmowych zajęć sportowych dotyczących zadania
publicznego pn. Pozytywni bo aktywni 2021 współfinansowanego ze środków budżetowych miasta Żyrardowa, w którym
bierze udział wyżej wymienione moje dziecko/podopieczny.
……………………………………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Kids Fitness Club ul.
Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów.
Można się z nami skontaktować: listownie na wyżej podany adres korespondencyjny, poprzez e-mail:
stowarzyszeniekfc@gmail.com lub telefonicznie 784-516-154.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w związku z Ustawą z dnia 2
marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020
poz. 374).
2. Dane będziemy przetwarzać przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami
dotyczącymi realizowanych usług.
3. Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
4. Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)

Prawo dostępu do podanych danych osobowych,

b)

Prawo żądania sprostowania danych osobowych

c)

Prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani
przepisami prawa do ich przetwarzania.

Aby skorzystać z praw ww. można skontaktować się z nami w sposób zawarty w punkcie 1, podpunkty a, b,
c. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
6. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z
zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

