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OŚWIADCZENIE  
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 oraz polityka informacyjna  

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………  
Numer telefonu lub e-mail ………………………………………………………………  
 
 
Oświadczam, iż obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały w 
ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 
bóle gardła). Oświadczam również, że nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID - 
19. Zobowiązuję się również do przekazania informacji Organizatorom, gdyby w trakcie wydarzenia 
nastąpiły zmiany w stanie mojego zdrowia.  
 
Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez MBP wydarzeniu:  
 

Wieczór filmowy z Iną Benitą w dn. 26.05.2021 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą obsługi czytelników oraz zasadami bezpieczeństwa 
obowiązującymi podczas imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez MBP w Sosnowcu.  
 
 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 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, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w 
Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator 
danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych 
uczestników niepełnoletnich koncertu odbywającego się w auli Zagłębiowskiej Mediateki są 
zbierane w celu łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia i będą przechowywane w bazie danych 
organizatora przez okres 2 tygodni od daty wydarzenia. Dane te przetwarzane są przez organizatora 
na podstawie Pkt. 3 Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ustawy z dnia 2 marca 
2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 9 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie   ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, art. 6 ust.1 lit. e) i f) RODO 
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oraz Zasad bezpieczeństwa udziału w zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu w czasie pandemii COViD-19. 

Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników 
niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni 
uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników 
niepełnoletnich wydarzenia mogą zostać przekazane na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sosnowcu. 
 Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników 
niepełnoletnich wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe 
środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul 
Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: 
iodo@biblioteka.sosnowiec.pl 
  
 
 

 
            ……………………………..                                                                           ………………………………  
                      data                                                                                                          podpis 
 
 
 
 

 

 


