Kłodzko, dnia ……………………… 2020 r.
…………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko uczestnika imprezy/
osób niepełnoletnich będących pod jego opieką)
…………………………………………………………………..……..
(adres zamieszkania)
tel.: ………………………………… lub e-mail: ………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO

(opracowano zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz GIS)

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy,
nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na
kwarantannie lub pod dozorem epidemiologicznym.
Jednocześnie potwierdzam, iż według mojej najlepszej wiedzy osoby niepełnoletnie
uczestniczące w imprezie i będące pod moją opieką:
1) również nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na
kwarantannie lub pod dozorem epidemiologicznym;
2) zamieszkują / nie zamieszkują* ze mną pod wskazanym powyżej adresem
W przypadku gdy osoby niepełnoletnie nie zamieszkują pod wskazanym powyżej
adresem
należy
podać
ich
dane
osobowe
i
adresy:
……………………………………………………………………………………………………………………….…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam, że jestem świadoma(y) zagrożeń wynikających z udziału
w wydarzeniu artystycznym z udziałem publiczności oraz uczestniczę w nim na własne
ryzyko i odpowiedzialność.
Zobowiązuję się również do pełnego przestrzegania obowiązujących w KOK
przepisów i poleceń obsługi dotyczących przeciwdziałaniu zarażeniem wirusem SARS-CoV2.
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadoma(y) odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
(podpis)
* właściwe podkreślić

Strona 1 z 2

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kłodzki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłodzku
(57-300) przy pl. W. Jagiełły 1, NIP: 8831856712, REGON: 362623114.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kłodzki Ośrodek Kultury, 57-300
Kłodzko, pl. W. Jagiełły 1 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@centrum.klodzko.pl, nr tel. 74/867 33
64.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii
wirusa SARC-CoV-2 w Polsce.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Rozporządzenie 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
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(np. obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników
- art. 207a k.p.);
 art. 6 ust 1 pkt. d RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne dla ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (za takie żywotne interesy na
pewno można uznać zdrowie i życie człowieka);
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie danych w związku z tzw. prawnie uzasadnionym
interesem administratora;
 art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wykonywania
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, przewidującymi odpowiednie
zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez pracowników administratora danych w zakresie ich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz mogą zostać przekazane organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
w szczególności Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i jego oddziałom terenowym oraz innym
służbom porządkowym.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie
skutkowało niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu artystycznym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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