Uwaga! Poniższe oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać organizatorowi przed wejściem

OŚWIADCZENIE
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego podczas występowania
na terenie Polski korona-wirusa sars-cov2, wywołującego chorobę o nazwie covid-2

W związku z uczestnictwem w wydarzeniu ... koncercie ...organizowanym w dniu 13.10.2020
w.....Filharmonii Opolskiej............................ przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ..........................................................................................
Dane kontaktowe: Nr telefonu ....................................... lub e-mail

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

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
- nie jestem zakażona/y i nie mam objawów zakażenia wirusem sars-cov2 takich jak: duszność,
kłopoty z oddychaniem, stan podgorączkowy/gorączka, objawy przeziębieniowe, kaszel, bóle
mięśni i ogólne zmęczenie;
- ja i członkowie rodziny nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
- miałam/em w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażona korona-wirusem.
2. W przypadku zagrożenia wyrażam zgodę na przekazanie danych dziecka Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa : zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk
i zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami podczas trwania spotkania.

....................................................
Data

..................................................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Administratorem Pani/a danych osobowych w związku z zawartą umową jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Emanuela Smołki z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 18-19-20
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Andrzej Pawłowski, sekretariat@wbp.opole.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia 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
(RODO);
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do udziału w konkursie;
W sytuacji zagrożenia Pani/Pana dane osobowe przekazane zostaną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni i po tym terminie zniszczone.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

