
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYDARZENIA  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY 

W GOSTYNIU, MUZEUM  W GOSTYNIU ORAZ GOSTYŃSKI OŚRODEK 

KULTURY HUTNIK W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19  

  

..............................................................................................................   
Imię i nazwisko uczestnika  

  
..............................................................................................................   
Telefon kontaktowy  

  
..............................................................................................................   
Wydarzenie  

  

  

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

epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu oraz Gostyński Ośrodek Kultury  

„Hutnik” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.   

  

Ponadto oświadczam, że:  

1) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2,   

2) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym 

oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną,    

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy.   

   

W przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanę 

objęty/a kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, zobowiązuję się nie uczestniczyć 

w wydarzeniu określonym na wstępie oświadczenia i poinformować o tym fakcie Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu lub Gostyński Ośrodek Kultury 

„Hutnik”.  

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, 

w szczególności za szkody w związku z tym wynikłe  i poniesione przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” 

oraz osoby trzecie.  

   

   

 ............................................................  

Data i podpis  



 Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 257. W razie problemów możesz 

skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 505 404 252. 

 Twoje dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO 

oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000). 

 Podane dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnianiem przez Bibliotekę zaleceń 

wynikających z prowadzenia działalności kulturalnej. 

Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego 

w związku z oświadczeniem o stanie zdrowia, nie możesz skorzystać z oferty Biblioteki. 

 Wyrażoną zgodę możesz cofnąć, jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa wydarzeniu, na które 

zbierane są oświadczenia, zgłaszając to przed jego rozpoczęciem ustnie lub pisemnie 

pracownikowi Biblioteki. Wówczas Twoje Oświadczenie zostanie zniszczone. 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą. 

 Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, masz 

prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane 

z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

 Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Termin przechowywania Twoich danych wynosi 3 tygodnie od Twojej ostatniej aktywności 

w Bibliotece. 

 Podstawa prawna: 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. 2020, poz. 374); wytyczne 

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce. 


