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OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego ryzyka 

jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID - 19 podczas zajęć, spotkań i wydarzeń w CETiK. 

Zdaję sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania 

odpowiednich procedur przez pracowników CETiK istnieje ryzyko zakażenia. Jestem 

świadomy możliwości zakażenia. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/ła się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi w CETiK i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do organu prowadzącego 

oraz pracowników CETiK w razie zakażenia się wirusem COVID-19 na terenie Domu 

Kultury i przestrzeni publicznej. 

Niniejszym zobowiązuję się, że będę przychodzić do CETiK zdrowy, bez żadnych oznak 

infekcji.  

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że uczestnik ani żadna z osób pozostających z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym nie przebywa na kwarantannie ani nie zarządzono w stosunku do 

nich żadnych innych środków związanych z Covid-19. 

 

Zobowiązuję się, że w przypadku gdy powezmę informację o objęciu tych osób kwarantanną 

lub innym środkiem związanym z Covid-19, do nieprzychodzenia na zajęcia w Domu Kultury 



oraz niezwłocznie poinformuję o tym dyrektora CETiK. Biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe 

wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby 

trzecie. 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   Data i podpis 
Zgodnie z  

•art. 13 ust. 1 – 2 i art. 4 ust. 1 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. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO, 

•art. 85 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) - DUUEL. z 2016 r., nr 119, poz. 1,  
•art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 
•art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 
 

 informuję: 

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorem Państwa danych osobowych - Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 

w Stroniu Śląskim  

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie 

Śląskie, cetik@stronie.pl 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres 

siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iodcetik@stronie.pl. Lub telefonicznie: 690940990. 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w realizacji inicjatyw kulturalnych i 

artystycznych realizowanych przez Administratora w czasie ,   

5. ODBIORCY DANYCH - Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom – instytucją sanitarno-epidemiologicznym. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ- Pani/Pana dane nie 

będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej,  

a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 

ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

8. PRAWO PODMIOTÓW DANYCH - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH - Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie - udzielonej zgody. 

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Podane przez Panią/Pana danych osobowych  

jest dobrowolne, ale koniczne, aby uczestniczyć w zajęciach.  

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   Data i podpis 

 

https://ksiegowosc3.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html
mailto:iodcetik@stronie.pl

