
Bielsko–Biała, dn. ……………….. 
…………………………………………………….  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………. 
(nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM STANIE ZDROWIA,  
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę dla placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej – Domu Kultury w Starym 
Bielsku w związku z organizowaniem przez nią w dniu 14 listopada 2020 roku Spektaklu Kieleckiego Teatru Tańca 
w ramach XVI Jesiennych Spotkań Artystycznych „Talizman Sukcesu” na przetwarzanie moich/mojego 
dziecka:  …………………………………………………..*) danych osobowych tj.: imię, nazwisko i nr telefonu w związku 
z niebezpieczeństwem związanym z COVID-19 i przekazanie tych danych służbom Głównego Inspektora Sanitarnego 
i służbom porządkowym na podstawie 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, (w sytuacjach zaistnienia zagrożenia).  
 
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w Miejskim 
Domu Kultury w Bielsku-Białej w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 
  
Według mojej najlepszej wiedzy oświadczam, że nie jestem / moje dziecko* nie jest osobą zakażoną oraz  
nie przebywam/wa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
*) niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dane w postaci oświadczenia o stanie zdrowia zbierane są przez uprawnionych pracowników zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  
 
Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 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 (zwanej dalej RODO) informuje się, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 12, 43–300 Bielsko–Biała; tel. 33 829 76 

50, e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 
zapewniony pod adresem: e-mail: iod@mdk.bielsko.pl, lub listownie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz dane o stanie zdrowia są przetwarzane w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie 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 oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
Podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. e RODO - zadania realizowane w interesie publicznym oraz art. 9 
ust. 2 lit. i RODO - ochrona interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą służby Głównego Inspektora Sanitarnego, służby porządkowe oraz podmioty 
uprawnione do odbioru danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także upoważnieni pracownicy 
Administratora; 

5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 14 dni od daty 
ich pozyskania;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, dlatego jej brak oznaczać będzie 
brak możliwości udziału w imprezie. 

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych; 

11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 
dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

..………………………………………  
Czytelny podpis osoby (rodzica/opiekuna prawnego)

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


 


