
OŚWIADCZENIE  - COVOD 19 
 
Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………… 

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego………………………………………………………. 

  Zostałam/em poinformowana/y przez KKT „Orzeł”, o następujących szczególnych zasad 
bezpieczeństwa, które na dzień dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności: 
- ograniczonej liczby osób na obiekcie i braku możliwości przebywania na obiekcie innych osób niż 
organizatorów zajęć (trener, instruktor, opiekun) a także obsługi obiektu; 
- weryfikacji liczby uczestników; 
- dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego; 
- obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu; 
- wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizacji     
ryzyka zakażenia, a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów 
powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu. 
 

1. Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do zajęć należy do przedstawiciela ustawowego każdego 
uczestnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez KKT „Orzeł”. 

2. Nie ma gwarancji, że udział w zajęciach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia Coronawirusem 
i wystąpienia choroby COVID-19.  Przedstawiciel ustawowy uczestnika/uczestnik zajęć ma 
świadomość, że ryzyko takie istnieje, i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla 
zdrowia i życia uczestnika i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie sobie rościł żadnych pretensji w 
stosunku do organizatora zajęć. 

3. W czasie zajęć mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu społecznego        
tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej. W 
takich sytuacjach kontakt instruktora (innej uprawnionej osoby) z uczestnikiem odbywać się będzie                    
z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. 

Ponadto oświadczam, że: 
1. Uczestnik znajduje się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie zaobserwowałam/em u uczestnika ani 

osób, w otoczeniu których przebywał w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów Coronawirusa (w 
szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd.). Ponadto uczestnik zajęć nie 
przebywa w kwarantannie/izolacji oraz nie był zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. Zobowiązuję się 
niezwłocznie powiadomić KKT „Orzeł” o każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu 
pierwszym, a także rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek negatywnych objawów, 

2. Na wypadek zakażenia Coronawirusem w toku zajęć lub dojazdu na zajęcia lub powrotu z zajęć          
nie będę wnosiła/ł żadnych roszczeń wobec KKT „Orzeł” 

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia uczestnika do zajęć przez 
instruktora w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek 
objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym oświadczeniu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 
informacji w zakresie stanu zdrowia uczestnika zajęć lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających mu bezpieczny udział w zajęciach 

          
………………………………………………. 

                        data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w KKT „Orzeł” w Poznaniu 
 

Zarząd KKT „Orzeł” w Poznaniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy 
Rozporządzenia 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) - zwane dalej ”RODO”.  W związku 
z tym Zarząd KKT „Orzeł”, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotycząc zakresu 
i zasad przetwarzania danych osobowych - uczestników różnych form prowadzonej przez KKT „Orzeł” działalności: 
 
l. Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Tradycyjnego „Orzeł” z siedzibą w Poznaniu, 
 adres: Os. Zwycięstwa 3/8, 61-643 Poznań. nr tel. 512 352 070, 512 357 057, email: orzel@karatedo.pl 
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l a) i b) RODO, w celu prowadzenia działalności 
rekreacyjnej, sportowej, wychowawczej w KKT „Orzeł”, w tym celu zawarcia i realizacji umowy przez 
Administratora lub przez stronę trzecią. 
 
3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, 
które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes. 
 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 
5. Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami                   
przez Administratora. 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,           
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
. 
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności rekreacyjnej, sportowej, wychowawczej 
w KKT „Orzeł” lub warunkiem zawarcia umowy, lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie 
sprzeciwu uniemożliwi prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, wychowawczej w KKT „Orzeł” lub 
zawarcie oraz wykonanie umowy. 
 
9. Administrator nic będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez KKT „Orzeł”  z siedzibą w Poznaniu,                 
w zakresie złożonego powyżej oświadczenia oraz w zakresie prowadzonej przez KKT „Orzeł”  działalności rekreacyjno-
sportowej, 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. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z klauzulą informacyjną 
znajdującą się na odwrocie oświadczenia. 
 

…………………..         …………………….. 
        data            podpis 
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