
 
 

 

Warszawa, dnia …………………………………… 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy/ e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-

CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a ponadto, że w okresie ostatnich 

14 dni nie miałem/am żadnego z objawów choroby SARS-CoV-2, ani bliskiego kontaktu z osobą, u której 

stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

 

       Podpis: ………………………………………………………… 

 
Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury siedzibą w Warszawie,  ul. Elektoralna 12, 00-139 

Warszawa, tel. 22 586 42 00, tel./fax 22 624 70 01, iod@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl, NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

3. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska, adresu kontaktowego oraz adresu e-mail lub numeru telefonu będą przetwarzane 

w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu artystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed 

zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia organizator jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane 

osobowe uczestników w celach kontaktowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do upływu okresu 2 tygodni od dnia wydarzenia artystycznego, a w razie wystąpienia 

takiej potrzeby - zostaną udostępnione organom administracji państwowej właściwym w sprawach sanitarno-epidemiologicznych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji i nie jest stosowane 

profilowanie. 

 

 

 

 

Podpis: ……………………………………………………………………….. 
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