
 
 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19  
 

 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:  

 nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie 
występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 
mięśni, bóle gardła),  

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym  

 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–
19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem 
COVID-19 obowiązujące w Centrum Artystyczno – Kulturalnym Zamek w Krośnie Odrzańskim   

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym w Centrum Artystyczno – Kulturalnym Zamek                        
w Krośnie Odrzańskim  wydarzeniu  

Zaduszki Jazzowe 30 października 2020 roku – miejsce: hala sportowo-widowiskowa; godzina 19.00 

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po 
wydarzeniu następującym, że pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem.  
 
 
………………………………………………………………  
Numer telefonu 

 
………………………………………………………………                                             ……………………………………………………..  
Imię i nazwisko- CZYTELNIE                                                                                      własnoręczny podpis  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Zgodnie z art.13 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, jako Administrator informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych z przedstawionych oświadczeniach jest Dyrektor Centrum 

Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim (66-

600) reprezentowanym przez Dyrektora. Z administratorem można kontaktować się poprzez email: 

sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Danych Osobowych w CAK „Zamek” w 

Krośnie Odrzańskim pełni Pani Wioletta Pobiedzińska, e-mail: w.pobiedzinska@zamek.krosnoodrzanskie.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych  przedstawionych w oświadczeniu jest realizacja statutowych zadań 

CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, oraz zabezpieczenie epidemiczne uczestników wydarzeń organizowanych 

przez CAK Zamek. 

4. Dane osobowe zawarte w przedstawionych oświadczeniach przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji zadań statutowych. Dane opublikowane w mediach społecznościach oraz na stronie administratora są 

publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody. 

5. Dane osobowe uczestników oraz rodziców uczestników niepełnoletnich mogą być przekazywane służbom 

sanitarnym gdy zaistnieje do tego konieczność związana z ochroną zdrowia. 

6. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do: 

a)  żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do ich sprostowania (poprawienie) -  w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) usunięcia danych - w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane 

są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

d) ograniczania przetwarzania - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich 

celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, 

której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu); prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie udzielonej zgody. 

7. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

8. Rodzicom uczestników niepełnoletnich oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do zmiany wyrażonej 

zgody oraz prawo jej wycofania. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są przekazywane 

do państw trzecich.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wyklucza uczestnictwo w imprezach organizowanych prowadzonych przez CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości 

           30 października 2020 roku 

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

  
(data)        (czytelny podpis) 
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