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KARTA ZGŁOSZENIA

……………………………………………………………..
nazwa warsztatów

1. IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………

2. Tel……………………………………………………………   e- mail……………………………………………….

………………………………………………

Podpis uczestnika



COVID – 19/RODO  oświadczenie DOK

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA/ 
RODO

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

Imię i nazwisko uczestnika

           

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon uczestnika 
(rodzica bądź opiekuna prawnego w przypadku uczestnika nieletniego)

XXIV Triada Teatralna „Zielarska”  – 02-04.07.2021 r.

Nazwa wydarzenia

Ja niżej  podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażeniem wirusem COVID- 19
podczas imprezy w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych rosz-
czeń w stosunku do DOK w razie zakażenia koronawirusem COVID – 19 na terenie Dębnowskiego
Ośrodka Kultury.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Według mojej wiedzy jestem zdrowy/zdrowa i nie posiadam żadnych objawów zakażenia ko-
ronawirusem.

2. Nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawi-
rusem.

3. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie w razie

takiej potrzeby.

W przypadku gdy zostanę objętym kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID- 19 zo-
bowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Dębnowskiego Ośrodka Kultury. Biorę na siebie
pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku,  w szczególności za wynikłe
wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której
dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 rozpo-
rządzenie  o ochronie danych) informujemy, iż:

- Administratorem Pani/ Pana danych osobowych wynikających w przepisów prawa jest Dębnowski
Ośrodek Kultury, z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 20 w Dębnie.



- Inspektorem ochrony danych osobowych w DOK jest Sebastian Mirończyk tel. 668118178.

- Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania temperatury ciała, któ-
re odbędą się na ternie DOK (podstawa prawna art.6 ust 1 punkt c ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicz-
nym w dziedzinie życia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagroże-
niami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowot-
nej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych , na podstawie prawa Unii lub prawa pań-
stwa członkowskiego ,  które przewidują  odpowiednie,  konkretne środki  ochrony praw i  wolności
osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową – przepisy wydane na podstawie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytycz-
ne Generalnego Inspektora Sanitarnego).

- Kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny : imię i nazwisko, numer telefonu, infor -
macje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych).

-  Odbiorcą  Pani/  Pana danych osobowych będą podmioty publiczne,  instytucje  państwowe i  inni
uprawnieni w zakresie ich kompetencji.

- Dane osobowe Pana/ Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów oraz
przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie  Jednolitego Rzeczowego
Wykazu AKT.

- Posiada Pan/Pani prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia,
ograniczenia przetwarzania ,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody
przed jego cofnięciem.

- Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie da-
nych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o chronię danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz umownym, a ich
niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia , wyrażona przez Panią/ Pana
zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji za-
dania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi  może wpłynąć na decyzję w sprawie
ustalenia pierwszeństwa udziału w imprezie oraz uniemożliwi wykonanie badań. 

* Uczestnicy wszystkich wydarzeń organizowanych przez DOK wyrażają zgodę na wykorzystanie wize-
runku medialnego do promowania działań związanych z realizacja celów statutowych, dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z
dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 roku nr 90, poz 631, z
późniejszymi zmianami)

……………………………………………………………………………………………………

*data i podpis uczestnika, rodzica bądź opiekuna prawnego
 (w przypadku uczestnika nieletniego)


