
KARTA INFORMACYJNA 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, proszę o wypełnienie tego formularza. Podanie poniższych informacji 

służy tylko i wyłącznie rejestracji osób przebywających w FabLab Gdańsk powered by Orange. Dane będą zabezpieczone 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. Dane te będą 

przekazane tylko i wyłącznie na potrzeby epidemiologiczne odpowiednim służbom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie 

rozpowszechniania się SARS-CoV-2. 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………… 

Telefon opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i godzina warsztatów …………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Czy u dziecka występują objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar, duszności)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie  

SARS-CoV-2? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czy dziecko przebywa aktualnie na kwarantannie nałożonej z powodu podejrzenia zakażenia 

SARS-CoV-2? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Uwagi (jeśli osoba, która przyprowadza i odbiera dziecko nie jest osobą wypełniającą ten formularz, proszę wpisać dane osoby 

odprowadzającej dziecko) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

W związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 każdy z uczestników będzie miał mierzoną 

temperaturę termometrem bezdotykowym przy wejściu do warsztatu FabLab Gdańsk. Uczestnik, 

który będzie posiadać temperaturę powyżej 37,5◦C  nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – oświadczam, że podane przeze  

mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie 

Fablab Gdańsk, adres ul. Stryjewskiego 21/8 80-625 Gdańsk, dane kontaktowe: biuro@sflg.pl 

(dalej „Stowarzyszenie”). 

2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celach prewencyjnych 

związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, a także w celach zapewnienia 

bezpieczeństwa zarówno pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia, 

jak i uczestnikom warsztatów odbywających się w FabLab Gdańsk powered by Orange. 



Pomiar temperatury odbywa się anonimowo i nie łączy się z utrwalaniem danych 

osobowych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu w powyższych 

celach są następujące przepisy RODO (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): 

1) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia 

osoby, której dane dotyczą, podejmowane w celu ochrony żywotnych interesów tej 

osoby, a także pracowników i współpracowników Stowarzyszenia przeprowadzających 

warsztaty.  

2) art. 9 ust. 2 lit i) RODO – działania podejmowane ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wypełnienia formularza wiąże się 

z niemożliwością wzięcia udziału Państwa dziecka w warsztatach organizowanych w FabLab 

Gdańsk powered by Orange.  

5. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane przez okres 2 miesięcy.   

6. Dane osobowe podane w formularzu mogą być udostępniane na żądanie właściwych służb 

sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek 

zakażenia Państwa dziecka lub wykrycia, że przebywało ono w bezpośrednim kontakcie 

z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania COVID-19.  

7. Macie Państwo prawo żądać od Stowarzyszenia dostępu do podanych danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Przysługuje 

Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają 

z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie 

m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania 

z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem. 

 

 

 

 

 

Data       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


