Załącznik nr 1 do Regulaminu
Galerii, Wydarzeń, Prób i Zajęć stałych
w Gdańskim Archipelagu Kultury
w związku z COVID-19
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU Z COVID-19
Szanowni Państwo
mając na uwadze Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie trwania epidemii COVID-19 oraz w związku z Państwa udziałem w wydarzeniu
organizowanym w Gdańskim Archipelagu Kultury, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych
uczestników, Gdański Archipelag Kultury prosi o wypełnienie tego oświadczenia.
Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych , celu i podstawie prawnej ich zbierania,
okresie przechowywania danych oraz o Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie
niniejszego oświadczenia.
I.

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………………… oświadczam, że
według swojej najlepszej wiedzy:
1. nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
2. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy
zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora wydarzenia.
Ponadto oświadczam, że:
1. posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzeń
organizowanych w Gdańskim Archipelagu Kultury.
2. zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi w Gdańskim Archipelagu Kultury i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do GAK w razie zakażenia wirusem SARSCoV-2 podczas wydarzeń organizowanych przez GAK.
Akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu i
przestrzegania i stosowania zasad w nim zawartych.

zobowiązuję się do jego

………………………………………………………
(Data i podpis )
II.

DANE KONTAKTOWE

W celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego i kontaktu z Panią /Panem na
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu mogą Państwo pozostawić
swoje dane kontaktowe. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału
w wydarzeniu.
………………………………………………………………………………
Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych i udostępnienia ich służbom sanitarnym.
Zostałem poinformowany, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
……………………………………………
(Data i podpis)
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INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w
Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym
przez Miasto Gdańsk pod nr 2/92.
2) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez
e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub na wskazany powyżej adres.
3) Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem oświadczenia będą przetwarzane wyłącznie
w celu weryfikacji możliwości udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz w celu poinformowania
przez służby sanitarne o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną .
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS –CoV-2 oraz zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
5) Podanie danych osobowych w części I jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w
wydarzeniu kulturalnym.
Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie stanowi
warunku udziału w wydarzeniu.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
• podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania
oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym w
celu ułatwienia kontaktu na wypadek wykrycia , że osoba zakażona brała udział w
wydarzeniu.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przechowywania danych osobowych wynosi 14 dni od daty wydarzenia. Po tym czasie
dane zostaną usunięte.
9) Zgoda przez Państwa udzielona może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność przetwarzania, jakiego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
10) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

