Załącznik do Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych w związku
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-COV-2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII
COVID-19**
W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym w Policealnym Studium Animatorów
Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, prosimy
o wypełnienie niniejszego oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie
do ochrony zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Pełny
obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie
przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie niniejszego
oświadczenia.
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………………………………………………………
3. Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany oświadczam, że:
a) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2*;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym*.
*Jeśli nie możesz złożyć oświadczenia z uwagi na niezgodność ze stanem faktycznym, prosimy
o rezygnację z udziału w Wydarzeniu.
4. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Wydarzenia, zobowiązuję się przebywając
na terenie Policealnego Studium Animatorów „SKiBA” we Wrocławiu do:
a) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;
b) Zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;
c) Przestrzegania postanowień Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznokulturalnych organizowanych w Policealnym studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika wydarzenia lub opiekuna/rodzica**
**W przypadku widzów niepełnoletnich oświadczenie powinien podpisać opiekun prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem danych jest Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu,
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:
inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe
informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdują
się na stronie www.skiba.edu.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną
SARSCoV-2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – ochrona
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), oraz
wydanymi na tej podstawie przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznymi dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia Wydarzenia.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na
zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO, b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do
bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO, c) ograniczenia przetwarzania danych
osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO, d) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO, e) wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
6. Podanie danych jest niezbędne do uzyskania informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

