
Załącznik do PROCEDUR ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W KINIE CISY/SALI WIDOWISKOWEJ przy NOK (w związku 
z zagrożeniem epidemią koronawirusa) 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia organizowanego przez NOK w Nałęczowie 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie 

Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 
Dotyczy udziału w : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa wydarzenia/seansu filmowego) 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających 

złożenie oświadczenia: nie posiadam objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, nie 

przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie miałem/am kontaktu 

z osobą zarażoną koronawirusem. 

2. Oświadczam, że w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w w/w 

seansie/wydarzeniu w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, wystąpią u mnie objawy wskazujące na 

zakażenie COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie NOK w Nałęczowie 

(adres mailowy:nok@naleczow.pl), właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne oraz 

podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus/, ponadto 

wiadome mi jest, iż otrzymam takie powiadomienie z NOK w Nałęczowie w sytuacji gdyby 

pojawiło się tam ognisko COVID-19.   

3. Zobowiązuję się do pełnego przestrzegania „PROCEDUR ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W KINIE 

CISY/SALI WIDOWISKOWEJ przy NOK (w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa)’’. 

4. Potwierdzam, że jestem świadomy(a) zagrożeń wynikających z udziału w seansie/wydarzeniu 

z udziałem publiczności oraz uczestniczę w nim na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

5. Niniejszym oświadczam, że podane dane składam dobrowolnie. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2. 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury (dalej, jako: „NOK”) 

z siedzibą w Nałęczowie, ul. Lipowa 6, kod pocztowy: 24-150, adres e-mail: nok@naleczow.pl, tel. 81 501 40 69. 

2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych w następujący sposób: 

− przesyłając e-mail na adres iod@devcomm.pl  

CEL PRZETWARZANIA:  

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w związku z realizacją przez NOK 

przepisów obowiązującego prawa. 

PODSTAWY PRAWNE:  

1. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. nr 679/2016 (dalej, jako: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze. 

mailto:nok@naleczow.pl


2. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

3. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce. 

3. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na 

podstawie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania, a następnie będą podlegać 

brakowaniu. 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez NOK, każdej osobie przysługują następujące prawa:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych  

b) prawo żądania ich sprostowania  

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 

RODO), 

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

2. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do NOK z odpowiednim wnioskiem. W tym celu 

prosimy pisać na adres poczty e-mail NOK, listownie na adres NOK lub bezpośrednio na adres e-mail Inspektora 

Ochrony Danych. NOK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na NOK 

nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający NOK z obowiązku realizacji 

żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje 

o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa. 

3. Każdej osobie, która uzna, że NOK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy RODO przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 

pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania. Niepodanie 

danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z imprez/zajęć/wydarzeń organizowanych przez 

NOK. 

5. Dane osobowe zebrane przez NOK nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym 

w formie profilowania. 

6. Informujemy również, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika wydarzenia 

 

 

 


