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Informacje o udziale w zajęciach kulturalno-edukacyjnych 2020/2021
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych na wypadek
stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Przekazanie danych jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w w/w celu.
Dane uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………….
( imię i nazwisko )
……………………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………...
( nr telefonu kontaktowego )
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie występują u mnie objawy choroby COVID, według
swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na
kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
pozostanę w domu i niezwłocznie poinformuję właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i będę stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
……………..………………………………………..
( podpis )

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych zebranych w ankiecie (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
RODO) jest Centrum Kultury Raszyn ( CKR ). Zebrane dane osobowe, zostaną wykorzystane przez Administratora w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przetwarzanie zebranych danych odbywa się na podstawie zgody
(podstawa prawna: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów– art. 6 ust. 1 lit. A i art. 9 ust. 2 lit. A RODO)
Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez kontakt z CKR. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała. Jeżeli zgoda nie zostanie
cofnięta, dane będą przechowywane przez okres 14 dni.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie,
ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także
prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: iodo@ckr.raszyn.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej http://ckr.raszyn.pl/ lub na miejscu w placówce.

