OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

Imię i nazwisko………………………......…………...................................
Nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………
1.
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
 nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników
oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym
 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o
zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
2.
Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z
przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Siekierczynie
3.
Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Siekierczynie …................................................................................................
4.
Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub
okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego
zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
........................................................
Data

........................................................
Czytelny podpis

Klauzula informacyjna do oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka
Zgodnie z 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), realizując wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Siekierczynie (GOKiS) pobiera od uczestników organizowanych w GOKiS, wydarzeń dane kontaktowe w
postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w
celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. W tym celu niezbędne jest wypełnienie i podpisanie
powyższego oświadczenia oraz podanie wskazanych tam danych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Zaręba
ul. Osiedlowa 29, 59-800 Lubań.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, z którym można kontaktować się
mailowo:iod@bhpex.pl lub telefonicznie: 68 411 40 00.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków oraz ochrona żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą w ramach przygotowania i organizowania wydarzenia:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora;
• na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, jako niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/ Pana danych
w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa (Główny Inspektor Sanitarny).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu
wydarzenia.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

