OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĘ
PUBLICZNĄ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19
podczas Wydarzenia organizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu. Oświadczam, że zapoznałem/łam
się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na terenie
Wydarzenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem COVID-19.
W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne własne i wszystkich uczestników wydarzeń
organizowanych przez WBPICAK oświadczam że:
• zgodnie z moją najlepszą wiedzą w ciągu ostatnich 14 dni przed datą podpisania niniejszego
oświadczenia, nie miałem/am kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na
COVID-19 ani inną grypopodobną infekcję układu oddechowego;
• nie jestem objęty/a kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym;
• nie występują u mnie objawy infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy, w tym w szczególności
w chwili podpisania niniejszego oświadczenia: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, bóle
mięśniowe, duszność i/lub kaszel, zaburzenia węchu i smaku; stwierdzam ogólny dobrostan.

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

nr telefonu: ….………………………………………………………

data: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika wydarzenia)

Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu przekazania na
żądanie właściwym służbom sanitarnym oraz w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie
z osobą zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dot. działań profilaktycznych
oraz ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2
wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze
Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pod nr 12 (dalej: Administrator). 2. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu email:
iod@wbp.poznan.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i
e RODO w związku z ustawą 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.
5. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym
z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie
celu przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c. ograniczenia przetwarzania, d. usunięcia danych,
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
8. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty podpisania
oświadczenia, po czym zostaną zniszczone, co zostanie potwierdzone właściwym protokołem.

