Oświadczenie uczestnika wydarzenia kulturalnego
Tytuł /nazwa imprezy/ …………………………………………………………………………………………
Data imprezy ………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania uczestnika ……………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy, ani ja, ani żadna z osób wspólnie
zamieszkujących , nie jest zakażona wirusem SARS-Co2,nie miała kontaktu z osobą
zakażoną, nie przebywa na kwarantannie i nie znajduje się pod nadzorem
epidemiologicznym.
Zapoznałem(am) się z Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych w Lipskim Centrum Kultury w czasie
epidemii COVID- 19 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się
do przestrzegania zapisów w nim zawartych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Pana/Pani danych jest Lipskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora, którego siedziba mieści
się w Lipsku przy ul. Rynek 2 (tel. kont.: 48 37-80-131, mail: lck@lcklipsko.pl)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@lcklipsko.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu ( 14 dni ).
Informuję, że nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
−
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
−
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
−
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
−
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Czytelny podpis uczestnika imprezy,
rodzica/opiekuna prawnego

