
           
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie      Głogów, ……………………………………..…. 

         (data) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w dniu, w którym uczestniczę w wydarzeniu organizowanym przez MOK w Głogowie: 

- nie podlegam kwarantannie, 

- nie jestem objęty/a nadzorem epidemiologicznym 

- wedle mojej wiedzy nie mam żadnych objawów chorobowych będących przeciwwskazaniem do udziału w 
wydarzeniu. 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach bezpieczeństwa sanitarno - 
epidemiologicznego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, tak by ułatwić służbom sanitarnym 
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.  

- oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję "Regulamin uczestnictwa w  wydarzeniu organizowanym przez MOK 
w Głogowie w czasie pandemii". 
 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………… 

Czytelny podpis  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (imię i nazwisko) 
 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), 

artykułu 13: 

Pkt.1 

a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (MOK) ul. Plac Konstytucji 3 Maja 2. Kontakt możliwy 

jest pod numerem tel. 76 833 65 71 

b) W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas tel. 509 737 586 lub 

e-mail: iod@glogow.org 

c) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu bezpieczeństwa sanitarno -epidemiologicznego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce. Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: *zgoda. 

d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit. f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę 

trzecią). 

e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych przez MOK, podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

f) Informacje o zamiarze przekazywania Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Dane nie będą 

przekazywane. 

Pkt. 2 

a) Dane przechowywane będą przez okres: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1 lit. c, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

b) Ma Pan/i prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

c) Ma Pan/i prawo: do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa 

e) Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. 

f) Pan/i dane osobowe niepoddawane są zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:iod@glogow.org

