
 

Letni Obóz Językowy 2021 

19 lipca – 26 lipca 2021 roku 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W OBOZIE LIGHTHOUSE 

W STANIE PANDEMII COVID-19 
 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  ...............................................................................................................  

Data urodzenia Uczestnika: ................................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika: 

...................................................................................................................................................................  

1. Oświadczam, że Uczestnik nie ma infekcji ani objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Oświadczam, że Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w warunkach 

domowych i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed 

rozpoczęciem obozu. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru Uczestnika z obozu w przypadku 

wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

 

 ........................................................................................... 

Data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w treści oświadczenia jest Stowarzyszenie Lighthouse, al. Niepodległości 43, 61-714 Poznań, 

e-mail: kontakt@lighthouse.org.pl. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”). 

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g, h, i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

3. Podanie danych osobowych zawartych w Oświadczeniu jest dobrowolne. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom prowadzącym obsługę m.in. księgową, informatyczną. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Obozu, a po jej zakończeniu przez 30 dni. Po tym czasie zostaną usunięte. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, 

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO: prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 
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