Oświadczenie uczestnika wydarzenia
organizowanego przez CKiS w Skawinie
w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19)
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych
dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ja niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko uczestnika
Nr telefonu lub adres e-mail uczestnika
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
1) nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
2) nie jestem zakażony/a wirusemSARS-COV-2,
3) nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2,
4) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Oświadczam, iż jeśli wystąpią u mnie objawy zakażania, nie wezmę udziału w wydarzeniu
organizowanym przez CKiS w Skawinie.
3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez CKiS w
Skawinie wystąpią u mnie objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2, zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także CKiS
Skawina na adres mailowy centrumks@ckis.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS
(www.gov.pl/web/koronawirus).
4. Akceptuję zasady uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez CKiS w Skawinie oraz zasady
sprzedaży biletów w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzenienia się
wirusa SARS-CoV-2 i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych
danych.
5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się ze znajdującą się na odwrocie Informacją dotyczącą przetwarzania
danych osobowych na temat celów, zakresu oraz sposobów przetwarzania przekazanych danych
osobowych.
Informacja podawana dobrowolnie przez uczestnika:
(przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)

Jestem zaszczepiona/y * □

Nie jestem zaszczepiona/y * □

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia wydarzenia
organizowanego przez CKiS w Skawinie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w tym umożliwienia łatwego kontaktu oraz ewentualnego
przekazania służbom sanitarnym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).

........................................................................
data, czytelny podpis uczestnika

* Przez zaszczepienie rozumie się przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizera, Moderny, AstraZeneki lub jednej dawki
szczepionki Johnson & Johnson.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez

Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. (12) 256 95 60.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej

iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia

organizowanego przez CKiS w Skawinie oraz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w
tym umożliwienia łatwego kontaktu po zakończeniu wydarzenia oraz przeprowadzenia przez służby sanitarne
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu na podstawie
art. 9 ust 2 lit. a) oraz 9 ust.2 lit. g)RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie

przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
6) W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu lub adresu e-mail jest

wymagane, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w wydarzeniu. Natomiast udostępnienie
Administratorowi informacji o zaszczepieniu jest w pełni dobrowolne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.

