
……………………………                                                      Budzów, dn. 22 sierpnia 2021 r.  

        (imię i nazwisko) 

 

…………………………… 

        (numer telefonu) 

 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnika wydarzenia pn. „DNI GMINY BUDZÓW 2021”  organizowanego 

przez  Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów  

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że według swojej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

W przypadku, gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19, 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 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 uczestnika 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych oraz Regulaminem dla uczestników imprez plenerowych organizowanych 

przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy 

wprowadzonym przez organizatora w związku z pandemią COVID-19 oraz zobowiązuje się do 

stosowania tych zasad.  

                                                                            

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

                                                                                                czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca gromadzenia danych osobowych podanych w oświadczeniu 

 

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. Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko,  

nr telefonu osoby biorącej udział w wydarzeniu pn. „Dni Gminy Budzów 2021”.  

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego 

podczas wydarzenia  pn. „Dni Gminy Budzów 2021”, w związku z panującym stanem epidemii 

COVID-19 a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia 

kulturalnego organizowanego przez BiOAK.  

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący 

na Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit.  

i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zw. 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.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz Główny Inspektorat Sanitarny.  

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w oparciu o przepisy 

prawa w przypadku ich niepodania, w trosce o dobro pozostałych uczestników wydarzenia oraz 

pracowników BiOAK, organizator odmówi uczestnikowi udziału w wydarzeniu. 

9. 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.  

10. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane przez administratora. 

 

 

 

 

 

 


