
                                                                                                                                                COVID-19/oświadczenie 

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID 19 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-COV-2, na postawie wytycznych 
dla organizatorów wydarzeń 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 podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 

podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Sztuki w Oławie. 

 

WYDARZENIE : Koncert Zespołu Zakopower 19.12.2021 

IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................ 

TELEFON KONTAKTOWY.................................................................................. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
epidemicznego obowiązującymi w CS i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam , że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do CS w razie zakażenia wirusem 
COVID-19 na terenie Centrum Sztuki. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia 
koronawirusem, nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem ; 

2) nie przebywam na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) biorę pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia; 

W przypadku gdy zostanę objęty/a kwarantanną związaną z COVID-19, zobowiązuję się do nie 
przychodzenia na wydarzenie oraz niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Centrum Sztuki w 
Oławie. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w 
szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez 
Centrum Sztuki lub osoby trzecie; 

      4)  jestem osobą w pełni zaszczepioną . 

 

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

                                                                                                                           data i podpis 

 

 

 

 

 



Szanowni Państwo;                                                                                                                                                                        
Informujemy , że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych               
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych( DZ.U.z 2020r. Poz.374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce Centrum Sztuki w Oławie pobiera od Państwa 
dane kontaktowe w postaci imienia , nazwiska i numeru 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 SAR-COV-2                                                            
1.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) dalej: 
RODO , Administratorem pozyskanych  danych osobowych jest Centrum Sztuki w Oławie (dalej CS) z siedzibą w 
Oławie  ul. Młyńska 3, kod pocztowy 55-200, adres e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl, tel.71 735 15 75.                                                                                                                                                                           
2.Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3 ,55-200 
Oława.                                                                                                                                                                                            
3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w celu poinformowania osoby o możliwości 
kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-COV-2.                                                                                                       
4.Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze    oraz art.9 ust.2 lit .g RODO  , w związku z art. 
17 ustawy  z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. Z 
2020r.poz.374) oraz wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-COV-2 w Polsce.                                                                                                                                                                
5.Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione  do otrzymania tych danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto CS może przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom 
odbiorców:                                                                                                                                                                                    
a. osobom upoważnionym przez CS, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp  do danych 
aby wykonywać swoje obowiązki;                                                                                                                                                     
b. podmiotom przetwarzającym  , którym CS zleci czynności wymagające przetwarzania danych, tj. firmom 
świadczącym usługi informatyczne na rzecz Centrum Sztuki w Oławie.                                                                                 
6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od ich zebrania.                                                                              
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CS każdej osobie przysługują następujące prawa:                                                                                                                                                                         
a. prawo żądania dostępu do danych osobowych                                                                                                                              
b. prawo żądania ich sprostowania                                                                                                                                                 
c. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art.17 ust.1 z zastrzeżeniem  art.17 ust 3 RODO)                                                                                                                                                                                                        
d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.                                                                                                                               
8.Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do CS z odpowiednim wnioskiem.                                            
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail CS, listownie na adres CS lub bezpośrednio   na adres e-mail 
Inspektora ochrony danych, tj. iod@kultura.olawa.pl,.CS zrealizuje przysługujące  osobie  prawa o ile nie będą 
istniały przesłanki  lub na CS  nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający 
CS z obowiązku realizacji żądań osoby.                                                                                                                                                   
9.Każdej osobie , która uzna , że CS przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy RODO przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 
pobytu, wykonywania pracy lub miejsca  popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski takim 
organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.                                                                                                    
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak  bez ich podania niemożliwe będzie poinformowanie 
osoby o ewentualnej styczności z osobą zakażoną  koronawirusem SARS-COV-2.                                                                          
11.Centrum Sztuki nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.                                                                 
12.Dane osobowe nie są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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