
Oświadczam, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie
przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w przypadku
zagrożenia wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych Głównemu Inspektoratowi

Sanitarnemu i służbom porządkowym.

Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą
zakrywającą usta i nos.

Rząd/miejsce Imię i nazwisko Nr telefonu/e-mail Podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia 
w związku z wypełnieniem ankiety związanej z przeciwdziałaniem

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 jako RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z rezerwacją jest Centrum Kultury
Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.

2. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  mogą  Państwo  skontaktować  się  z
wyznaczonym  przez  Administratora  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  pod  adresem
email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu  zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 na podstawie art. 6 ust, 1 lit. d RODO, a dla danych szczególnej kategorii (danych
dotyczących zdrowia) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO,  art. 17 ustawy z dnia 2 marca
2020r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w
związku  z  Wytycznymi  dla  kin  w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-COV-2  opracowanymi  przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku potwierdzenia
zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2  uczestnika  lub  obsługi  wydarzenia  Administrator  może
udostępnić  dane  osobowe  odpowiednim  podmiotom,  w  tym  GIS,  w  przypadku  gdy  taki
obowiązek  będzie  wynikał  z  przepisów  prawa  lub  zaleceń  wydawanych  przez  upoważnione
organy. W wyjątkowych przypadkach lub gdy dane przesyłane są za pośrednictwem wiadomości
email, dane są powierzone podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,

b. sprostowania – art. 16 RODO,

c. usunięcia – art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych w ankiecie jest dobrowolne, jednakże ułatwi kontakt w przypadku
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 przez osobę uczestniczącą lub obsługującą seans. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania. 

Ankieta z państwa danymi będzie przechowywana przez okres 2 tygodni od dnia wzięcia udziału 
w wydarzeniu. 


