Załącznik do Regulaminu bezpieczeństwa i zasad
funkcjonowania uczestników wydarzeń organizowanych
w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
……………………………

Jarosław, dn. ……………………

(imię i nazwisko)

……………………………
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
Uczestnika wydarzenia ………………………………………. organizowanego
w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Jestem świadoma/my, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub
pracownika obsługi moje dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie przepisów prawa odpowiednim
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w zależności od potrzeb innym uprawnionym
podmiotom.
Podstawa prawna:
1. Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r. dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
2. art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2020r. 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) – zwane „RODO”.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych oraz z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez organizatora w związku z pandemią
COVID-19 oraz zobowiązuje się do stosowania tych zasad.

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

podpis uczestnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podanych w oświadczeniu
1. Administratorem Państwa 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 Twoich praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
Renatą Ferek pod nr tel. 530169139
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokonania oceny ryzyka
epidemiologicznego w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, w związku z panującym
stanem epidemii COVID-19 a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
koncertów organizowanych przez Centrum.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są Wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju
oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni.
7. Podanie przez Państwa danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika
bezpośrednio z zapisów wytycznych GIS. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, w
trosce o dobro pozostałych uczestników wydarzenia oraz pracowników Centrum, organizator
odmówi uczestnikowi udziału w wydarzeniu. W zakresie podania danych kontaktowych, GIS
rekomenduje pobieranie takich danych w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym
wydarzeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne.
8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:
 dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że
są niekompletne;
 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane
osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres
pozwalający nam to sprawdzić;
 usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego
zostały zebrane.
9. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami
prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

