Oświadczenie w związku z epidemią Covid – 19
Ja …………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………






Oświadczam, że jestem zdrowy/a i moi wszyscy domownicy są zdrowi.
Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie.
Oświadczam, że nie miałem/am kontaktu z osobami zarażonymi COVID – 19 ani z osobami
pozostającymi na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej.
Jestem świadomy ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem w grupie w czasie trwania
epidemii koronawirusa i biorę na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie.
Zapoznałem się oraz akceptuje regulamin wydarzenia, który jest integralna częścią
oświadczenia.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem Pani (a) danych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z
siedzibą główną w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2, która przetwarza Pani (a) dane zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl
3. Pani/Pana dane będą osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO, w celu
weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, nr telefonu) w trybie
art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016 r., zwanego dalej RODO.
Wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych do Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.

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

