
 
W związku z obowiązkiem złożenia oświadczeń o stanie zdrowia przez uczestników imprez 

organizowanych przez instytucje kultury (źródło: Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce) 

informujemy, że Państwa dane osobowe będą gromadzone przez Centrum Kultury w 

Ostródzie przez okres do dwóch tygodni. W tym czasie mogą być udostępnione odpowiednim 

służbom (SANEPID) ze względów bezpieczeństwa. Po tym okresie zostaną  

w bezpieczny sposób usunięte. 

 

 

 

OŚWIADCZAM, 

iż jestem świadoma/świadomy, 

że aby przebywać na terenie imprezy, 

 muszę zastosować się do wskazań organizatorów:  

zachowywać 2-metrowy dystans od innych uczestników,  

zakryć usta i nos maseczką, zdezynfekować ręce 

 

OŚWIADCZAM także, 

iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną  

oraz nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z wymogami przepisów RODO 

przez Organizatora Imprezy, którym jest Centrum Kultury  

w Ostródzie, dla celów związanych z przeprowadzeniem imprezy.  
 

 

 

…………………………………………. 
imię i nazwisko (czytelnie) 

 

 

…………………………………………………. 

telefon kontaktowy (opcjonalnie) 

 

 

 

 

Ostróda, dn. ….................                                    …………………………… 

        (podpis) 

 

 

 
 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Centrum Kultury w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22. 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji zadań 

statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, dotyczących działalności Centrum 

Kultury w Ostródzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b); 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

– podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie 

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające); 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego  

w punkcie 2 celu przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone  

w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie państwa zgody lub ma na celu 

zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych 

czynności lub brak możliwości zawarcia umowy; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Administrator: 

Centrum Kultury w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda| 

reprezentowane przez Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie Ewę Wiśniewską 

tel. 89 646 32 31;  e-mail: sekretariat@ck.ostroda.pl 


