
 

 

 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

dotyczące zdrowia, danych kontaktowych i osobowych dla uczestników koncertu  
„10 sekretów Marilyn Monroe” w wykonaniu Soni Bohosiewicz, organizowanego przez 

MGCK Jelcz-Laskowice 
 w dniu 07.03.2021r. 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO : ………………………………..……………….…………..……………........... 
 
ADRES : ………………………………..……………….…………..…………….................................. 
 
NUMER KONTAKTOWY: ………………………………..……………….…………..……………. 
 
ADRES MAIL: ………………………………..……………….…………..……………........................ 
 
 
Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 
Zbieranie danych ma na celu ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenie 
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 
wydarzeniu. 
 
 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie 
przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jestem świadoma/y 
ryzyka COVID – 19 zarówno u siebie, jak innych uczestników wydarzenia i pracowników 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach oraz o odpowiedzialności za 
podjętą decyzję związaną  
z uczestnictwem wydarzeniu organizowanym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Jelczu-Laskowicach.  Zostałam/em zapoznany z procedurami bezpieczeństwa na terenie 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. 
 
 
ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY 
Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury przed wejściem na teren wydarzenia 
organizowenego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach oraz w 
razie zaistnienia takiej potrzeby, zaobserwowania niepokojących objawów. 

       
 ……………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis  
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-

Laskowicach przy ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Twoich danych 
osobowych. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych  
i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej 
siedziby, wskazany w punkcie 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i 

organizowaniem wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO) przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia.. 

4. Odbiorcy danych 
Twoich/ Twojego dziecka danych nie będziemy udostępniać innym podmiotom. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich danych. 
6. Okres przechowywania danych 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres do miesiąca 
7. Twoje prawa 
Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania Twoich danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
8.Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. 
 
Zapoznałam/em  się z powyższą informacją: 
 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis   


