
Żnin,……………...........................  
                       data 

      ............................................................. 
                                imię, nazwisko 

 
    
      ............................................................. 
                        tel. kontaktowy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Mając świadomość stanu pandemii koronowirusa SARS -CoV-2 oświadczam, że według swojej  

wiedzy moje dziecko ........................................................................................................................................... 
                                                             imię i nazwisko 

nie jest zakażone oraz nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym. 

W przypadku zakażenia COVID-19 w okresie 21 dni od udziału w wydarzeniu organizowanym 

przez Żniński Dom Kultury powiadomię o tym fakcie organizatora oraz  wyrażam zgodę na udostępnienie 

moich danych oraz danych mojego dziecka Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i odpowiednio 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

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

                      podpis  

 

   

 
INFORMACJA  W ZAKRESIE  PPRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

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. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury (zwany dalej ŻDK) z 

siedzibą przy ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin, adres email: biuro@zninskidomkultury.pl, nr tel. 52 30 20 517. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adres 

email: iod@oin.info.pl  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą  w związku z ustawą 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) – tzw. specustawy oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO. 

4. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa (np. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna).  

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych      

skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Żniński Dom 

Kultury. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres od 14 do 21 dni. 

 

 

mailto:iod@oin.info.pl

