
Załącznik nr 1. do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych Żarskiego Domu Kultury 
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

Żary ….. / …… / 2020                                                                               Żarski Dom Kultury
ul. Wrocławska 7, 69-200 Żary

tel.; 68 374 24 13
e-mail: sekretariat@dkzary.pl

Informacje o udziale w

…………………………………………………………………………………….. 

( nazwa wydarzenia )

Zgodnie  z  wytycznymi  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego, osoba biorąca udział w sensie filmowy jest zobowiązana
do  pozostawienia  swoich  danych  kontaktowych  na  wypadek  stwierdzenia  u  któregoś  z
widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym
kontakcie z osobą zakażoną.

Dane uczestnika: 
……………………………………………………………………………………………….      

( imię i nazwisko ) 

………………….……………………………………………..……………………………….

( nr telefonu kontaktowego ) 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie występują u mnie objawy choroby COVID, według

swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie

przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym

 ……………………………………….. ( podpis ) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem danych osobowych zebranych w ankiecie (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych RODO) jest Żarski Dom Kultury (ŻDK). 
Zebrane dane osobowe, zostaną wykorzystane przez Administratora w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa  COVID-19.  Przetwarzanie  odbywa  się  w  celu  przeciwdziałania,  zwalczania,  a  w  szczególności
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego
w interesie  publicznym –  art.  6  ust.  1  lit.  E  RODO),  ochrony  interesu  publicznego  w dziedzinie  zdrowia
publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. Osoba, której dane dotyczą,
ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania,
złożenia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych),  a  także  prawo  do
sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. 
Kontakt  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych:  email  na: iod@dkzary.pl,  lub  wysyłając  pisemna
korespondencję na adres: ŻDK, 68-200 Żary Wrocławska 7.

mailto:iodo@dkzary.pl

