
 

OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM 

 

Oświadczam, że: 

1. jestem świadoma/świadom czynnika ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u mnie, mojego dziecka, moich 

domowników, innych uczestników zajęć, pracowników TDK i innych osób przebywających w instytucji. Mam  

świadomość, że podanie nieprawdziwych informacji może narazić wszystkich uczestników zajęć  

i pracowników TDK, jak również ich rodziny; 

2. uczestnik Konkursu nie ma i nie miał w przeciągu ostatnich 10 dni kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, 

jest osobą zdrową, nikt z członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie jest 

hospitalizowany;  

3. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku widocznych oznak choroby u mnie/mojego dziecka, 

uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie;  

4. powiadomię pracownika TDK o każdorazowej zmianie ww. oświadczeń. 

Przyjmuję do wiadomości, że Tarnobrzeski Dom Kultury udostępni terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe 

uczestnika tylko w przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19. 

 
 

 

................................................................................                           …..................................................................................... ........... 

Miejscowość, data                                                czytelny podpis rodziców/opiekunów i nr telefonu 
 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca  gromadzenia danych osobowych w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Słowackiego 

2 (dalej: TDK) reprezentowany przez dyrektora. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego poinformowania Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Tarnobrzegu o możliwości kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych/dziecka będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest 

art. 6, ust. 1, lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: 

• 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. 

5. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 dni po rozstrzygnięciu Konkursu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 

b. ich sprostowania, 

c. usunięcia, 

d. ograniczenia ich przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO* mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Tamki 2 w Warszawie. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji przez Administratora celu zawartego w pkt.3. 

10. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

 

*Rozporządzenie 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/W 

 
* Niepotrzebne skreślić 

mailto:iodu@tdk.tarnobrzeg.pl

