
OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA IMPREZY ORGANIZOWANEJ NA TERENIE

DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU

1) Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

                            

2) Oświadczam, że nie jestem objęty kwarantanną nałożoną w związku z nadzorem 
epidemiologicznym.

                                 

3) Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z obowiązującymi w Domu Muzyki i Tańca procedurami 
sanitarnymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

                                 

4) Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni był kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2?   

                              

……………………………

data i podpis 

IMIĘ I NAZWISKO
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

Kto jest Administratorem 
danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Muzyki i Tańca którego 
siedziba mieści się w Zabrzu, 41-800, przy ul. gen. de Gaullea 17

Jak się skontaktować 
z Administratorem, żeby 
uzyskać więcej informacji 
o przetwarzaniu Pani/Pana 
danych osobowych?

Z Dyrektorem Domu Muzyki i Tańca Zabrze może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: dyrektor@dmit.com.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 271 56 41,
3) pisemnie na adres: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, 41-800, przy ul. gen. 

de Gaullea 17 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować 
z Inspektorem Ochrony 
Danych?

W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z 
którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@dmit.com.pl,
2) pisemnie na adres: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, 41-800, przy ul. gen. 

de Gaulea 17 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa 
prawna przetwarzania 
Pani/Pana danych 
osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu odbywa 
się w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-
Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 podczas uroczystości, której jest Pani/Pan 
uczestnikiem.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

 art. 6 ust. 1 lit d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych 
z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Kto jest odbiorcą Pani/
Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni, a następnie 
zostaną zniszczone.

Jakie ma Pani/Pan 
uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan 
prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Czy przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych 
przez Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać 
nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem Pani/Pana 
uczestnictwa w organizowanej uroczystości. 


