Oświadczenie uczestnika wydarzenia/imprezy
……………………………………………
(Imię i Nazwisko)










……………………………………………….

Oświadczenie uczestnika wydarzenia/imprezy
……………………………………………

(telefon kontaktowy lub mail)

(Imię i Nazwisko)

Oświadczam, że nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2, nie występują u mnie objawy
infekcji ( gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka, utrata apetytu,
utrata węchu lub smaku, inne nietypowe objawy),
nie jestem objęty nadzorem
sanitarnym/kwarantanną i nie podlegam hospitalizacji z powodu Covid 19;
Oświadczam, że żaden z moich domowników nie jest objęty nadzorem
sanitarnym/kwarantanną lub podlega hospitalizacji z powodu Covid 19;
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez
MDK „Koszutka” wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także
MDK „Koszutka” na adres mailowy: domkultury@mdkkoszutka.pl oraz podjąć niezbędne kroki
wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus
Oświadczam, że jestem świadoma/y potencjalnego zagrożenia zakażenia się wirusem COVID
19 na terenie wydarzenia/imprezy.
Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
mojej
oraz
osób
z
mojego
najbliższego
otoczenia
i
rodziny
–
w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusa COVID 19



Przyjmuję do wiadomości, że zatajenie informacji może być podstawą do pociągnięcia mnie do



odpowiedzialności prawnej.

Katowice,…………………………….
data







……………………………………………….
(telefon kontaktowy lub mail)
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nie jestem objęty nadzorem
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poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także
MDK „Koszutka” na adres mailowy: domkultury@mdkkoszutka.pl oraz podjąć niezbędne kroki
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Przyjmuję do wiadomości, że zatajenie informacji może być podstawą do pociągnięcia mnie do
odpowiedzialności prawnej.

………………………………………………..
podpis

Katowice,…………………………….
data

………………………………………………..
podpis

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
3. Pani/Pana 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.
4. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następującą podstawę prawną:
- art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz 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 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem
SARS-CoV-2;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa w tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pełniący nadzór epidemiczny na danym terenie w zakresie
niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia mojego dziecka lub wykrycia, że przebywało ono w
bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania,
zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 14 dni od zakończenia wydarzenia.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu
8. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie
www.mdkkoszutka.pl
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