Iława, dnia ………………..2020r.

OŚWIADCZENIE
Szanowni Państwo, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w związku
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 - COVID -19 prosimy o podanie
poniższych informacji:
1.

Seans (Tytuł, godzina)

………………………………………………..

2.

Zajmowane miejsce

………………………………………………..

3.

Imię i Nazwisko

………………………………………………..

4.

Nr telefonu

………………………………………………..
………………………………………….
(Podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(COVID 19)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Iławskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Niepodległości
13A.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Inspektor Ochrony Danych – w Iławskim Centrum Kultury został powołany Inspektor Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych poprzez e-mail: iod1@panetpol.pl
Cel przetwarzania danych: przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu monitoringu potencjalnych
zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- COV-2 – COVID- 19
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców, jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art.9 ust.2 lit i RODO w związku z art. 32 a Ustawy
z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Udostępnianie danych: Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. Główny Inspektor Sanitarny.
Okres przechowywania danych : Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww celu. Listy zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu
zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Uprawnienia: Osoba, której dane dotyczą ma prawo :
dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych umożliwi monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Inne informacje: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

