
Kętrzyn, dnia ………………………………………..

………………………………………………………………………

/imię i nazwisko/

……………………………………………………………………..

/numer telefonu/

OŚWIADCZENIE 

W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  
z  dnia  20  marca  2020  r.,  w  trosce  o  bezpieczeństwo  uczestników  imprez  kulturalnych  
i  rozrywkowych  w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce  i  moim  udziałem  
w  wydarzeniu  organizowanym  przez  Kętrzyńskie  Centrum  Kultury  w  Kętrzynie  pn. 
„…………………………………………………………….”, biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
organizatorów imprez kulturalnych i  rozrywkowych w trakcie  epidemii  wirusa SARS-CoV-2  
w  Polsce,  niniejszym  oświadczam,  iż  według  swojej  najlepszej  wiedzy  nie  jestem  osobą 
zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Administratora danych 
osobowych.

………………………………………………..

/podpis/

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kętrzyńskie Centrum Kultury z siedzibą przy  
ul. Generała Władysława Sikorskiego 24A w Kętrzynie (11-400).
2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się  
skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mai: iod@kck.ketrzyn.pl 

3. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku ze zgłoszeniem do udziału w organizowanym  
przez nas wydarzeniu. 

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  kontaktu  w  ramach  poinformowania  
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ramach wytycznych Ministerstwa Kultury
 i  Dziedzictwa  Narodowego,  Ministerstwa  Rozwoju  oraz  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dla  
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce – tj.  
art. 6 ust 1 lit c) i e) RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne podmioty, którym  
przekazanie danych okaże się uzasadnione np. służbom porządkowym. 

6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w niniejszym oświadczeniu przechowywane będą przez dwa tygodnie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  
przetwarzania, 

8. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  
Osobowych.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować  
brakiem udziału w wydarzeniu.

mailto:iod@kck.ketrzyn.pl

