
 

COVID-19: OŚWIADCZENIE TANCERZA LUB RODZICA dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach 

tanecznych organizowanych przez SZKOŁĘ TAŃCA ADRIANNA DANCE ACADEMY, zwaną dalej Szkołą 

Tańca. Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 

związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć ……………………………………………………… 

Data urodzenia……………………………………………………………………………. 

Imię nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: * niepotrzebne skreślić 

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y (dziecko nie było)* nadzorowi epidemiologicznemu 

(kwarantannie), jak również nie miałam/em (dziecko nie miało)* kontaktu z osobą poddaną nadzorowi 

epidemiologicznemu.  

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em (dziecko nie miało)* kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub 

z osobą podejrzaną zakażeniem.  

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em (dziecko nie wróciło)* z wyjazdu zagranicznego, jak również 

żadna z osób, z którą zamieszkuję lub miałam/em (dziecko miało)* kontakt nie wróciła z wyjazdu 

zagranicznego. 

 4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie (dziecka)* objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, 

duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.  

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania Szkoły Tańca w przypadku wystąpienia zdarzeń lub 

powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego 

podpisania.  

6. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji Szkoły Tańca związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na 

każdorazowe mierzenie temperatury przed zajęciami i odnotowywanie jej przez pracownika Szkoły 

Tańca.  

7. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem 

SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez Szkołę Tańca szczególnych środków 

ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to 

całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

 8. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na 

udział mój (dziecka)* w stacjonarnych zajęciach tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca. 9. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w stacjonarnych 

zajęciach tanecznych. 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (dziecka)* danych osobowych zgodnie 

z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Oświadczenia. 

 

 

 

 

………………………………                                                 ……………………………………………………………………… 

Miejscowośd, data                                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Regulamin RODO 

Szanowni Paostwo,  

Uprzejmie informujemy, iż Adrianna Dance Academy Adrianna Stankiewicz, ul. Al.Armii Krajowej 2 

05-250 Radzymin, Nip: 1251679716 Regon : 381019211   

Przetwarza następujący zakres Paostwa danych osobowych:  

-

nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku 

organizacji np. obozów tanecznych  

   

W świetle powyższego Pragniemy Paostwa poinformowad, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Adrianna Dance 

Academy z administratorem można się kontaktowad pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ADA DANCE Adrianna Stankiewicz Aleja Armii Krajowej 2, 05-250 Radzymin lub 

taniec@adadance.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktowad 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: : ADA DANCE Adrianna Stankiewicz Aleja Armii 

Krajowej 2, 05-250 Radzymin lub taniec@adadance.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o 

niezbędnośd przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora.  

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom 

produktów i usług z zakresu oferty szkoły taoca. Akademia Taoca nie udostępnia danych innym 

podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Paostwem. 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności 

gospodarczej Adrianna Dance Academy Adrianna Stankiewicz.  

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania 

klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.  

6. Administrator przetwarza Paostwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w 

związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Paostwa na  naszej stronie www lub w 

naszych  placówkach.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – 

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana 

danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych,  

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia 

Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Z powyższych praw można skorzystad poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 

taniec@adadance.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: : ADA DANCE Adrianna 

Stankiewicz Aleja Armii Krajowej 2, 05-250 Radzymin.  

Informujemy również, że:  

8. Administrator dokłada wszelkich starao, aby zapewnid wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  


