Formularz danych kontaktowych osoby biorącej udział w wydarzeniu organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu w okresie pandemii Covid-19
Szanowni Państwo,
respektując Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji, na którą, jako organizatorzy nie mamy wpływu.
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie ………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe do szybkiej komunikacji (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail, bądź adresu zamieszkania,
wystarczającym jest podanie jednego ze wskazanych sposobów komunikacji):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Zostałam/em już zaszczepiony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
□ jedną dawką

□ dwoma dawkami

□ nie jestem osobą zaszczepioną

Jednocześnie oświadczam, że nie posiadam jakichkolwiek zewnętrznych objawów zainfekowania COVID-19 i w mojej ocenie
jestem osobą zdrową, nie przebywam na kwarantannie i nie jestem osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, a tym samym
uważam, że mogę wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

………………..………………………………………...
data i czytelny podpis uczestnika lub jego rodzica, opiekuna
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Informacja dla uczestnika, osoby biorącej udział w wydarzeniu organizowanym przez GOKSiR
Zgodnie z art. 13 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 z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy
iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego
siedziby, na adres e-mail biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska i stanu zdrowia będą przetwarzane w celu umożliwienia z Państwem szybkiego nawiązania kontaktu w sytuacji,
gdyby którykolwiek z uczestników wydarzenia, w którym Państwo bierzecie udział okazał się nosicielem wirusa COVID-19. Zapewnienie szybkiego kontaktu ma na
celu ochronę zdrowia Państwa i bliskich wam osób, przed ewentualnymi skutkami wynikającymi z zainfekowania się wirusem. Podane informacje będą
przetwarzane na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wdrożeniem przez administratora zasad ostrożnościowych dla dobra interesu publicznego, jakim
jest ochrona zdrowia u osób korzystających z jego usług wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą informacji w postaci Państwa danych kontaktowych mogą być jedynie służby sanitarne i epidemiologiczne w sytuacji, gdyby się okazało, że którykolwiek
z uczestników wydarzenia był zainfekowany wirusem COVID-19.
Okres przechowywania danych.
Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia kolejnego po zakończeniu wydarzenia, w którym wzięliście Państwo udział.
Sposób przetwarzania danych osobowych
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez GOKSiR.
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