Barcin, dnia....................

O ŚWIAD C Z E N IE
UCZ ESTNIKA WYDARZ ENIA
O R GAN I Z OWAN E G O PR Z E Z
M I E J S K I D O M K U LT U RY W BAR C I N I E
Ja …....................................................................... oświadczam według swej najlepszej wiedzy, że
nie jestem osobą zakażoną wirusem S1RS-Cov-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Barcinie
Dane potrzebne Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym:
Adres zamieszkania:
….....................................................................................................................................
Tel. kontaktowy:
….....................................................................................................................................
Czy przebywał/ła Pan/Pani na terenie w którym występuje transmisja koronowirusa?
….....................................................................................................................................
Czy przebywa/ nie przebywa Pan/Pani na kwarantannie lub mieszka z osobą będącą na kwarantannie?
….....................................................................................................................................
Czy występują/ nie występują objawy wskazujące na zarażenie wirusem S1RS-Cov-2? tj: gorączka, kaszel,
duszności
….....................................................................................................................................

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

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie; kontakt na adres 88190 Barcin, ulica Artylerzystów 8, adres e- mail a.jakubowski@mdkbarcin.com.pl, telefon 52 3535390.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń
związanych
z
rozprzestrzenianiem
się
SARS-Cov-2
–
COVID-19
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu zagrożenia
epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5)
Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6)
Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.

