Oświadczenie

Oświadczenie

Ja………………………………………………………………………………………………………

Mail:…………………………………………….telefon…………………………………….…

oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (covid) oraz w ciągu ostatnich 14 dni
nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Ja………………………………………………………………………………………………………

Mail:…………………………………………….telefon…………….…………………………
oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (covid) oraz w ciągu ostatnich 14 dni
nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.
Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)
informuję, że:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „ZACISZE” w Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z
przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz uczestników
imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze”.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie realizacji obowiązków prawnych
wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019. poz. 1239), Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2019, poz. 59), wytycznych Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-wpolsce.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
1)
imię (imiona) i nazwisko
2)
dane kontaktowe (wskazane w ankiecie)
Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana dane osobowe
mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie, jeśli będą przekazane z
Pani/Pana własnej inicjatywy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili zakończenia
wydarzenia, w którym Pan/Pani uczestniczył/a. W przypadku przetwarzania na podstawie
zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do
wycofania zgody.
Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i
zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność uczestniczenia w imprezie lub wydarzeniu organizowanym
przez Dom Kultury „Zacisze”.
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane Głównemu Inspektoratowi
Sanitarnemu i innym służbom porządkowym na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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