
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA  

 

IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................................................................................... 
 
TELEFON KONTAKTOWY ............................................................................................................................................  
 
ADRES ZAMIESZKANIA (przez najbliższe przez dwa tygodnie od daty odbycia się wydarzenia)  ……………………….……  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
DATA ................................................................... 
 

W związku z moim uczestnictwem w Wieczorze Autorskim Jerzego Banaszkiewicza,  ja niżej podpisany/a 
oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2  podczas tego wydarzenia. 
Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Wieczoru Autorskiego  Miejskiego 
Domu Kultury w Szczebrzeszynie, w razie zakażenia wirusem SARS CoV-2 na terenie obiektu MDK w Szczebrzeszynie.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 
obowiązującymi na w obiekcie MDK w Szczebrzeszynie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie 
oświadczam, że:  

 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a i nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS CoV-2,  
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie wirusem     
     SARS CoV-2.  
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z wirusem SARS-CoV-2 naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że 

jestem chory, również na odpowiedzialność karną.  

 
................................................................................................  
Data i Podpis / uczestnika( rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, 22-460 
Szczebrzeszyn, tel. 84 68 21 060, e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zeto.lublin.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Wieczoru Autorskiego Jerzego Banaszkiewicza przez Miejski 
Dom Kultury w Szczebrzeszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym).  
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
uczestnictwa w Wieczorze Autorskim Jerzego Banaszkiewicza. 
6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do 
wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia  
o wycofaniu zgody na adres e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl lub poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody  
w siedzibie Jednostki. 
7. Przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


