OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

Oświadczenie składam w związku z udziałem w seansie filmowym kina plenerowego
na Pl. Św. Michała.
Oświadczam, że obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały
w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji (m.in.: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle
mięśni, bóle gardła).
W przypadku, gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19,
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Centrum Kultury i Promocji
w Jarosławiu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego
obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody
poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.

.............................
data

….........................................................................................................
czytelny podpis (imię nazwisko oraz numer telefonu)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Dane
osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Administratora danych.
.............................
data

….........................................................................................................
czytelny podpis

Klauzula informacyjna w związku z gromadzeniem informacji na temat osób biorących
udział w seansie filmowym kina plenerowego w ramach działań podjętych w celach
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Renatą Ferek
pod nr tel. 530169139
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi
w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora danych. Przetwarzanie będzie
odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze:
− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARSCoV-2 w Polsce
b) w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności
w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona
przed zakażeniami,
c) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji
o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru
temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie
zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w ramach działań podjętych w celach przeciwdziałania
pandemii koronawirusa (COVID-19) Główny Inspektorat Sanitarny oraz służby porządkowe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu w
zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie
do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-19).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b)
prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane zostały powyżej.
7.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren kina plenerowego.
Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren kina plenerowego.
1.

