
7. FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA | OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

W  związku  z  działaniami  profilaktycznymi  wynikającymi  z  zagrożeniem  SARS-CoV-2,  na  podstawie
Wytycznych dla organizatorów imprez 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 podpisana/y (IMIĘ I NAZWISKO) .......................................................................

NR TELEFONU: ................................................................................................................ 

ADRES E-MAIL: ...............................................................................................................

DATA: ..............................................................................................................................

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia:
— nie jestem zakażona/y wirusem SARS-CoV-2;
— nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie miałem/am kontaktu z
osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

2.  W przypadku, gdy w ciągu 14 dni  od mojego udziału w Festiwalu im. Zygmunta Haupta w Gorlicach
wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19,  zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie
właściwe  miejscowe  służby  sanitarne  i  epidemiologiczne,  a  także  Organizatorów  Festiwalu  na  adres:
festiwalhaupta@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS www.gov.pl/web/koronawirus. 

3.  Zobowiązuję  się  do przestrzegania  Regulaminu uczestnictwa w 7.  Festiwalu  im.  Zygmunta  Haupta  w
Gorlicach w związku z zagrożeniem COVID-19

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela, ul. Jagiełły 1, 38-
300 Gorlice  (NIP:  738-10-13-812,  tel.:  18  352 19 62,  adres  e-mail:  bibliotekagorlice@interia.pl)  oraz  Gorlickie  Centrum
Kultury,  ul.  Michalusa 4,  38-320 Gorlice  (NIP:  738-00-11-739,  tel.  18 35 35 695,  adres  e-mail:  gck@gck.gorlice.pl  Dane
kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 18 355 12 20, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub
wykrycia przebywania w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną.  PODSTAWY PRAWNE: art. 
6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 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),
wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

3. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują prawa do żądania:  a) dostępu do danych
osobowych b) ich sprostowania c) ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3
RODO) d)  ograniczenia  ich przetwarzania  e)  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza, w zależności od celu przetwarzania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.

....................................................................................... 
podpis
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