
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO/IMPREZY

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego podczas występowania na terenie Polski epidemii wirusa 
SARS-Cov-2.

W związku z uczestnictwem w Wydarzeniu kulturalnym/Imprezie* pod nazwą 

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu GOLEC uORKIESTRA w dniu 30.12.2021

  Jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19.

   Nie jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19.

Według mojej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie 
przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

…........................................................... ………………………………………….
    (Imię i nazwisko drukowanymi literami)                                    (Podpis)

……………………………………………………………..
        (Nr tel. kontaktowego – nieobowiązkowo)

* Niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna dla uczestnika wydarzenia kulturalnego/imprezy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 
1. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34 – 120 

Andrychów.
2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu
3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 114 poz.
493), w celu realizacji obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz w celu realizacji zadań określonych Statutem
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) w celach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej  – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
c) w celu zadania realizowanego w interesie publicznym  – art. 6 ust. 1 lit. e  RODO.

4. Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

5. Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
6. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
-  usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
 na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania 
danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.  

9. Państwa dane nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest:

dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału w organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie wydarzeniach kulturalnych.

 
 

 ...................................................
                                                                                                                                           (Podpis uczestnika wydarzenia)

Miejsce publikacji lub sposób udostępniania: w formularzach zgody na udział wydarzeniach. 
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