
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI  RYZYKA 

Imię i Nazwisko uczestnika imprezy/zajęć ……………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ................................................................................................... 

Nazwa wydarzenia: …………………………………………………………………………………………………… 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -

19 podczas imprezy organizowanej w MGCKiS w Choroszczy. Oświadczam, że zapoznałem/łam 

się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w 

MGCKiS w Choroszczy i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę 

wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MGCKiS w Choroszczy w razie zakażenia wirusem 

COVID-19 na terenie MGCKiS w Choroszczy.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem, 

2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną 

koronawirusem, 

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia  

4) W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-

19 niezwłocznie poinformuję o tym MGCKiS w Choroszczy. Biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za 

wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę 

lub osoby trzecie. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną na odwrocie oświadczenia. 

 

................................................................................ 

Data i podpis uczestnika wydarzenia/opiekuna 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że:  
1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (MGCKiS w Choroszczy), ul. 

Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz; 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713 

22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl; 
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów: 
- 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), 

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 
 w celu   - uczestnictwo w imprezie organizowanej przez MGCKiS w Choroszczy i ewentualnym powiadamianiu w sytuacji 
zagrożenie epidemiologicznego 

4. Pani/Pana dane osobowe (w  postaci  imienia,  nazwiska  oraz  numeru  telefonu) są  pozyskiwane w  celu zapobiegania  
rozprzestrzenianiu  się  epidemii  COVID-19 i  mogą  być przekazane do Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Białymstoku oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu; 

6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom 
międzynarodowym w rozumieniu RODO; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od dnia zakończenia imprezy. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje prawo do: 
- sprostowania danych, 
- usunięcia danych, 
- ograniczenia przetwarzania danych, 
- przenoszenia danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy 

czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o 

którym mowa w pkt 3. 

 
 
 
 
 
 


