OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego): ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania*: …………………………………………………………..……………………………………………………
Numer telefonu*:…………………………………………………… Wydarzenie/godzina …………………………………………………………………………..
*Podanie adresu i numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia,
że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

uczestniczący w wydarzeniu kulturalnym/zajęciach/warsztatach organizowanych przez Kwidzyńskie Centrum Kultury, mając
na uwadze obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, niniejszym oświadczam, że
1. jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym
w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
2. w ostatnich 14 dniach przed podpisaniem niniejszego oświadczenia nie przebywałam/em na kwarantannie, nie
miałam/em świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałam/em z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy
tej kwarantanny;
3. nie miałam/em świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;
4. mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie
udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;
5. mam pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym
zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
6. w związku z udziałem w wydarzeniu kulturalnym/zajęciach/warsztatach organizowanych przez Kwidzyńskie Centrum
Kultury zobowiązuję się do przestrzegania wewnętrznych procedur Kwidzyńskiego Centrum Kultury w stanie zagrożenia
epidemicznego oraz zapewnię środki ochrony osobistej na własne potrzeby (maseczka i rękawiczki ochronne)
Oświadczenie niniejsze przechowywane będzie przez Administratora Danych osobowych przez okres 14 dni.
Kwidzyn, data ……………………………………………………………….Czytelny podpis …………………………….………………………………………………..

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ochrona życia i zdrowia
ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym w szczególności
umożliwienie łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu oraz ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i 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), tj. przetwarzanie
jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku z art. 8a ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydanymi wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
4. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, o ile
szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
9. Podanie danych osobowych poza adresem i numerem telefonu jest wymogiem ustawowym. Osoba biorąca udział w wydarzeniu
kulturalnym/zajęciach/warsztatach organizowanych przez Kwidzyńskie Centrum Kultury jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych będzie brak możliwości udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu.
10. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy
Pani/Pana danych osobowych.
11. Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres email: iod-kck@kck-kwidzyn.pl.

