OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Ja, niżej podpisany oświadczam, że według mojej wiedzy, w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z
osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych
oznak chorobowych takich jak podwyższona temperatura, kaszel, katar. Zobowiązuję się do przestrzegania
obowiązujących procedur, regulaminów związanych z reżimem sanitarnym. Oświadczam także, iż zapoznałem
się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

……………………………

……………………………

data

czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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9.

10.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Miejskie
Centrum
Kultury
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66 -400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod
adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz w celu ochrony żywotnych interesów osoby której
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit d - ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres dwóch tygodni.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
Podanie Pani/Pana danych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych
przez Miejskie Centrum Kultury.

