
                      
   
 COV-19 Oświadczenie o stanie zdrowia /OSOBA DOROSŁA 
 
 
 
............................................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika 
 ............................................................................................................... 
telefon kontaktowy 
 ............................................................................................................... 
miejsce zamieszkania 
............................................................................................................... 
nazwa wydarzenia (spektaklu lub koncertu) ,data 
 
 
 Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem 
COVID-19 podczas Nadbużańskego Festiwalu Teatrów dla dzieci GADUCHA  organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. 
 
 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
epidemicznego obowiązującymi podczas Festiwalu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
  Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie 
zakażenia wirusem COVID-19 podczas odbywania się Festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że: 
 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 
koronawirusem, 

2)  nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną 
koronawirusem, 

3)  biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia 
 
 W przypadku, gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z 
COVID-19, zobowiązuję się do niepojawienia się na wydarzeniu oraz niezwłocznie poinformuję o 
tym Organizatora. 
  Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w 
szczególności za wynikłe, wskutek nie wykonania moich zobowiązań, szkody poniesione przez 
Organizatora lub osoby trzecie. 
 
 
   Organizator wykona pomiar temperatury ............................................... 
     
 
 
 
........................................................                                         ........................................................ 
                 Data                                                                            Czytelny podpis uczestnika 
 
 
     Gminny Ośrodek Kultury organizator    
     Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci GADUCHA 



 Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy 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 Gminny Ośrodek Kultury w sSarnakach  pobiera od Państwa dane 
kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z 
uczestników Festiwalu zakażenia SARSCoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym 
kontakcie z osobą zakażoną. 
 
Obowiązek informacyjny dotyczący osób uczestniczących w Nadbużańskim 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci GADUCHA organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sarnakach: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach (dalej: 
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki. Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki lub drogą 
mailową pod adresem: goksarnaki@o2.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się 
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) 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) oraz ustawy 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). 
4. Przetwarzanie odbywa się celu podjęcia stosownych działań  wprowadzających dodatkowe rozwiązania 
mające na uwadze konieczność uregulowania pewnych kwestii oraz podjęcia niezbędnych działań związanych 
ze zwalczaniem epidemii, zapewnieniem standardów bhp w miejscu działania Administratora i zapobieganiem 
szerzeniu się chorób zakaźnych dla osób  uczęszczających na zajęcia organizowane przez Administratora. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych, w 
tym w szczególności do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego lub wskazanym przez nich specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na 
rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanego przez niego 
krajowych specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których 
nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 
wykonania obowiązków Administratora. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym: 
 
 ……………………………...............                  
 
............................................................. 
imię i nazwisko dziecka /opiekuna… 
……………………………………   ……………………………… 

/data/        /podpis/  


