
Zał. nr 2
Oświadczenie (osoby pełnoletnie)
Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  pełnej  odpowiedzialności  wynikającej  z  udziału  w  imprezie  kulturalnej  –
podsumowanie  projektu  „Wyginaj  śmiało  ciało”,    organizowanej  przez  GOK  w  Nieliszu  w  dn.  27.06.2021  na  Hali
Sportowej w Nieliszu w czasie trwania epidemii COVID-19.

Oświadczam, że znam obowiązujące  na  terenie Rzeczypospolitej  Polskiej  procedury postępowania w okresie epidemii
COVID-19.

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas udziału w w/w imprezie organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w
Nieliszu, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny i nie będę
rościć pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.

Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy/a i ani ja, ani nikt z członków rodziny nie jest poddany kwarantannie, izolacji i nie
jest zakażony SARS-CoV-2.

Numer telefonu do kontaktu………………………………………………………….

Uczestnik proszony jest o podanie nr telefonu, co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu imprezy w sytuacji, gdy 
służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie 
epidemiologiczne.

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

(data i podpis)   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. kontaktowy: 84 631 27 24
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  monitoringu  potencjalnych  zagrożeń związanych  z
rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa  SARS-Cov-2  –  COVID-19 i  podejmowania  działań  prewencyjnych  oraz
wspierających dla mieszkańców gminy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo 
państwa członkowskiego.
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.  Oświadczenia zawierające
dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.

7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- sprzeciwu przetwarzania danych,
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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).
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