Nazwa wydarzenia …………………………………………………………………………………………………………………………..

organizowanego w dniu …………………………… w Miejskim Ośrodku Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku.

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………….

nr telefonu ……………………………………………………………
lub
e-mail ……………………………………………………………………….

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany:

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2
( COVID-19 ) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.
Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne przebywanie na terenie MOK
w Kłobucku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, będę realizował/realizowała obowiązek
zakrywania nosa i ust, dezynfekowania rąk.
Mimo wprowadzonych w MOK Kłobuck obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie MOK w Kłobucku nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji, będąc całkowicie świadom/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji
w kraju.

…………..………..………………………….…………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób
uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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 (RODO) informujemy, że:
Administratorem Danych jest:

Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
Z Administratorem można się skontaktować:
1. Osobiście: w siedzibie MOK
2. telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333
3. pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. ul. Targowa 1, 42-100
Kłobuck lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl

Cele przetwarzania, podstawa
prawna przetwarzania, czas
przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celu ułatwie nia kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu aby ułatwić służbom sanitarnym do chodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
1)

art. 6 ust. 1 lit. d). Rozporządzenia 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), gdzie przetwarzanie danych
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej

2)

art. art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia 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), – gdzie przetwarzanie
danych jest niezbędne ze względów zwianych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego– w przypadku gdy jest ono niezbędne.

3)

Ustawa 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.

4)

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dnia 4 września 2020 r.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty ich pozyskania .
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski
Ośrodek Kultury w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

