
 

OŚWIADCZENIE  

O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 

 

……………………………………………………… 

Imię i Nazwisko  

 

………………………………………………………. 

 Telefon kontaktowy  

 
…………………………………………………………..   

Nazwa zajęć / warsztatów  

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem  

COVID-19 podczas zajęć / warsztatów organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi w BiOAK i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do BiOAK w razie zakażenia 

wirusem COVID-19 podczas zajęć/ warsztatów.  

Jednocześnie oświadczam, że:  

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy, nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem,  

2) ja ani nikt z mojej rodziny nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych oraz nie miałem kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia,  

4) wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała.  

W przypadku, gdy powezmę informację o objęciu mnie lub osoby mi bliskiej kwarantanną lub 

innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do nieprzychodzenia na zajęcia oraz 

niezwłocznie poinformuję o tym Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.  Biorę 

na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności 

za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub 

osoby trzecie.  

 

…………..………..………………………………… 

                                                       Czytelny  podpis  

 

 

 



Szanowni Państwo,  

Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując 

wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy 

pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek 

stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć/ warsztatów zakażenia SARS-CoV-2 w celu 

poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 

Budzów  z siedzibą w Palczy reprezentowana przez Dyrektor Danutę Kawa, z siedzibą: Palcza 195, 34-

211 Budzów, tel. 33) 87 40 135. 

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem poczty elektronicznej: iodbioak@interia.eu lub na adres administratora.   

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. 

Cel przetwarzania:  
 Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2  

Podstawy prawne:  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze:  

 art. 17 ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),  

  wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARSCoV-2 w Polsce  

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BiOAK, każdej osobie przysługują 

następujące prawa:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania ich sprostowania, 

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem 

art. 17 ust. 3 RODO),  

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony danych Osobowych.  

8. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak 

możliwości uczestniczenia w zajęciach.    

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane przez 

administratora. 

 


