
Powiatowe Prezentacje Kulturalne Dzieci i Młodzieży
„Sarzyńska Jesień 2021”

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem
SARS-CoV-2  podczas   Powiatowych  Prezentacji  Kulturalnych  Dzieci  i  Młodzieży
„Sarzyńska Jesień 2020” organizowanego w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie.

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  procedurami  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w Ośrodku Kultury i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam,  że  nie  będę  wnosił/ła  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do  Ośrodka  Kultury  w
Nowej Sarzynie w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Ośrodka Kultury
w Nowej Sarzynie. Jednocześnie oświadczam, że:

1) Według  mojej  wiedzy  jestem zdrowa/y  i  nie  posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,

2) Nie  przebywam  na  kwarantannie  oraz  nie  miałam/em  kontaktu  z  osobą  zarażoną  
koronawirusem,

3) Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia,

4) Zapoznałem/-łam się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych.

W przypadku gdy zostanę objęty/-ta kwarantanną lub innym środkiem związanym
z SARS-CoV-2, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję Ośrodka
Kultury w Nowej Sarzynie. 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 i podpis:………………………………………
(w przypadku osób poniżej 16 r. życia - podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z 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. poz. 374 ze 
zm.), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie pobiera
od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek 
stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania 
Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

   

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie, ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 17 24 11 507, e-mail: 
kultura.sarzyna@gmail.com

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora Danych Osobowych, tj. w Ośrodku 
Kultury w Nowej Sarzynie jest Pani  Iwona Wysocka, e-mail: 
i.wysocka@nowasarzyna.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewentualnego poinformowania 
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku o możliwości kontaktu z 
osobą zakażoną SARS-CoV-2 na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 
wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje realizujące zadania w 
zakresie zapobiegania epidemii.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku,
w którym dane pobrano

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem 
umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 
realizacji sprawy, w kontekście której dane winny być przekazane;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
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