
 
 

 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….……….. 
 
Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………….……………………………… 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WAKACYJNYCH SPACERÓW Z ZAMKIEM CIESZYN w dniu………………  

 
 
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłoczne powiadomić organizatora imprezy o fakcie wystąpienia u mnie 
niepokojących objawów chorobowych. 
 
Jestem świadoma/my, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi 
imprezy kulturalnej moje dane osobowe  zostaną udostępnione na podstawie przepisów prawa odpowiednim 
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w zależności od potrzeb innym uprawnionym 
podmiotom. 
 
 
Podstawa prawna:  

1. Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 02 czerwca 2020 r. dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (źródło:www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-
kulturalnych….….) 

2. art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych …. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane 
„RODO” 

 
 

   Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Wakacyjnych spacerów z Zamkiem Cieszyn i akceptuję 
jego treść 

     
 

   Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich  danych 
osobowych. 

     
 
 
 
……………………………………………………                                     ………………………………………………………. 
                   miejscowość, data                                                                            czytelny podpis zgłaszającego 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika spotkania  

w dniu 25.06.2020 w celu obsługi wydarzenia w okresie pandemii 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane „RODO” Zamek Cieszyn informuje, że: 

 Administratorem danych osób biorących udział w spotkaniu jest Zamek Cieszyn z siedzibą: ul. Zamkowa 3 abc , 43-400 

Cieszyn, reprezentowane przez Dyrektora, dane kontaktowe: tel. 33 851-08-21, e-mail: info@zamekcieszyn.pl 

 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym w Zamku Cieszyn 

Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@zamekcieszyn.pl lub na adres Administratora. 

 Podane dane osobowe  będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu  w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba 

zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.  

 Złożenie oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i danych kontaktowych (nr telefonu) jest wymogiem prawnym, zgodnie z 

Wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 02 czerwca 2020 r. dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce (źródło: www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych...) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.  

 Na podstawie przepisów prawa podane dane osobowe będą podlegały udostępnieniu  odpowiednim pracownikom 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz innym uprawnionym podmiotom. 

 Podane dane osobowe będą przetwarzane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynoszący 2 tygodnie 

od daty odbycia się imprezy kulturalnej.  

 W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i 

ograniczenia przetwarzania. Wniosek w sprawie realizacji przysługujących praw należy złożyć pisemnie na adres 

Administratora. 

 Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

mailto:iod@zamekcieszyn.pl

