
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  EPIDEMII  KORONAWIRUSA 
 

 

 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19, w związku z działaniami 

profilaktycznymi związanymi z zagrożeniem spowodowanym COVID-19, na podstawie Wytycznych dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce, 

wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego: 

 

 Ja, niżej podpisana/y __________________________Nr telefonu: ___________________  
 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia:  

a. nie jestem zakażony/a wirusem COVID-19; 

b. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

c. nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną jak i przebywającą na kwarantannie; 

d. nie występują u mnie objawy COVID-19 w tym szczególnie gorączka i duszności. 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu VI Przegląd Teatrów 

Amatorskich  im. Marka Hermana KURTYNA 2021, wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-

19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne 

i epidemiologiczne, a także KACK na adres mailowy: kontakt zarzad@kackmalykack.pl oraz podjąć 

niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego przebywania 

w miejscu realizacji wydarzenia.  

 

 
Klauzula Informacyjna: 

 

1. Administratorem danych osobowych pobieranych w ankiecie jest Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku ul. ks. 

bpa J. B. Szlagi 3, 81-506 Gdynia, NIP: 5862312792.  

2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt zarzad@kackmalykack.pl. 

3. Odbiorcami Danych są upoważnieni pracownicy Katolickiego Centrum Kultury oraz ewentualnie w przypadku podania informacji 

twierdzących Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4. 

4. Podstawa prawna Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby , której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO -  gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby , której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej a osoba której dane dotyczą jest fizycznie 

lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.  

5. Cel i zakres zbierania danych: Dane w zakresie: imię, nazwisko, numer kontaktowy, informacje o stanie zdrowia ( o zarażeniu wirusem 

COVID-19), zbierane są wyłącznie w celu bezpiecznego przebiegu wydarzenia organizowanego przez Katolickie Centrum Kultury. Podanie 

powyższych danych jest dobrowolne, ale bez ich udzielenia nie będzie Pan/Pani oraz Pani/Pana dziecko uczestniczyć wydarzeniu.  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

7. Oświadczenie jest przechowywane 14 dni od daty  podpisania., a brak podpisu związany jest  z  udzieloną odmową na  uczestnictwo 

w wydarzeniu.  

8. Oświadczam, iż podane informacje o stanie mojego zdrowia są prawdziwe.  

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z art. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  
 

 

 

 

……….………………………….………………… 

(data)                                 (podpis ) 
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