
 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko uczestnika zajęć 

 

………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego  

 

………………………………………………………………………………………. 

Nazwa zajęć 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

a.) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

wirusem SARS-COV-2, 

b.) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem świadomego kontaktu z osobą zakażoną 

SARS-COV-2, 

c.) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 

podczas zajęć przeprowadzanych w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Domu Kultury 

w trakcie trwania pandemii SARS-COV-2 i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do DK w razie zakażenia wirusem 

SARS-COV-2 na terenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. 

 

W przypadku, gdy zostanę objęta/y kwarantanną lub innym środkiem związanym z wirusem SAR-

COV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Domu Kultury o tym fakcie oraz zawieszę 

swój udział w zajęciach. 

 

 

 

       ………………..……………………………… 

            Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział  

w sekcjach i kołach zainteresowań 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej,  

ul. Kokota 170. 

2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, tel. 32 240 21 25, e-mail: iod@dkrsl.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w zajęciach sekcji i kół zainteresowań 

odbywających się na terenie Domu Kultury. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) obowiązek prawny ciążący na Domu Kultury w Rudzie Śląskiej polegający na organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b) przetwarzanie niezbędne ze względów związanych ze zdrowiem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego – poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-COV-2, 

c) w określonych przypadkach wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa, 

instruktorzy, osoby prowadzące sekcje i koła zainteresowań, upoważnieni pracownicy Domu Kultury. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny dla celów przetwarzania, 

jednak nie dłużej niż: 

a) 30 dni po zakończonym cyklu zajęć prowadzonych w Domu Kultury, 

b) w przypadku możliwości kontaktu z osobą zakażoną 14 dni po ostatnich zajęciach, 

c) to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres,  

w którym mogą ujawnić się roszczenia lub przez okres trwania postępowania do czasu jego 

prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawdo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim została udzielona. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych w sytuacji związanej z SARS-COV-2 jest obowiązkiem wynikającym z 

przepisów prawa. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje 

odmową udziału w sekcjach i kołach zainteresowań. 

 

Klauzula zgody 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Rudzie Śląskiej 

Bielszowicach moich danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w sekcjach i kołach zainteresowań. 

 

 

       ………………..……………………………….. 

        (wyrażam zgodę czytelny podpis) 

 

 

mailto:iod@dkrsl.pl

