
Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. 
W. Korfantego 

 
Szanowni Państwo,  
informujemy, iż zgodnie z ustawą 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. z 
2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci 
imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2. 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..………..… 

nr telefonu: …………………………………………………………………………...…………….... 

  

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (covid) oraz 
w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi. 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy osoby niepełnoletnie będące pod moją opieką nie są 
zakażone wirusem SARS-CoV-2 (covid) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobami chorymi. 

Oświadczam, że ja oraz osoby pod moją opieką nie przebywamy na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym.  

  

……….……….………………………………… 

                                                                                   Data i czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul.  Teatralna 4, 

40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, 
e- mail:  kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc 
na adres e-mail:  iod@instytutkorfantego.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych 

chorób zakaźnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO  w związku z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z ustawą 
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. z 2020 r. 
poz. 374), oraz wytycznymi wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa 
w  tym Główny Inspektorat Sanitarny. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia 
wydarzenia a następnie zostaną usunięte.  

6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych złożonych w oświadczeniu jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Odmowa podania danych 
osobowych uniemożliwia udział w wydarzeniu. 

9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

mailto:iod@instytutkorfantego.pl

