Oświadczenie o stanie zdrowia
………………………….……………………..
Imię i Nazwisko
………………………….……………………..
nr telefonu
*skreślić niewłaściwe
Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
jestem / nie jestem* osobą zakażoną COVID-19,
miałem/miałam / nie miałem/nie miałam* ostatnio objawów typowych dla chorób wywoływanych tym
wirusem,
przebywam / nie przebywam* obecnie na kwarantannie, ani pod nadzorem epidemiologicznym,
w ciągu ostatnich 14 dni miałem/miałam / nie miałem/nie miałam* kontaktu z osobą zarażoną COVID-19,
przebywałem/przebywałam / nie przebywałem/nie przebywałam* w tym terminie za granicą,
miałem/miałam / nie miałem/nie miałam* kontakty/kontaktów z osobą przebywającą za granicą.
Jednocześnie w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojej obecności na wydarzeniu artystycznym
w obiektach MDK wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także pracowników
Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
………………………….……………………..
data czytelny podpis

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1.Administratorem Danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP 822-10-07-884
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ryszard Chmurski (adres e-mail: r.chmurski@abiwarszawa.pl).
Mogą się Państwo z nim kontaktować w każdej sytuacji związanej z ochroną danych.
3.Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu
się epidemii COVID-19 podczas organizacji przez Administratora wydarzeń kulturalnych zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego
Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. e).
4. Dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przekazane do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane
przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Mogą Państwo również wnieść
skargę do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych
czynności. Niepodanie danych może skutkować odmową w zakresie uczestnictwa w wydarzeniu.

