*właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE
artysta/obsługa imprezy/ uczestnik imprezy*
Imię i nazwisko: ………………………………….………………………………

Wiek …………………………………………………..

Wypełnia pełnoletni uczestnik wydarzenia, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny:
Imię i nazwisko: …………………………………………………...................................................................................
Adres zamieszkania :……………………………………………………………………………..

nr telefonu…………………………………………

Uczestnik wydarzenia, a w imieniu osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawy oświadcza, że:
stan zdrowia uczestnika imprezy pozwala na udział w wydarzeniu pt. ……………………………………………w dniu……….
organizowanym przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda,
uczestnik w dniu wydarzenia nie ma objawów chorobowych zakażenia koronawirusem, nie miał styczności z
osobami chorymi oraz nie jest objęty obowiązkową kwarantanną lub pod nadzorem epidemiologicznym.
OŚWIADCZAM, ŻE: (prosimy wstawić znak X)

Jestem zaszczepiona/ny przeciw COVID-19 i posiadam Unijny Certyfikat COVID

Nie jestem zaszczepiona/ny
Nie wyrażam zgody na udzielenie informacji nt. szczepienia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto oświadczam , iż uczestnik zapoznał się Regulaminem Imprezy wraz z dodatkiem RODO oraz dodatkowymi
postanowieniami związanymi z epidemią Covid – 19 , których zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

Darłowo , ……………………………………. (data)

………………………………………… (podpis)

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 RODO – z dniem 25 maja 2018 roku informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Darłowski Ośrodek Kultury im. L.
Tyrmanda, Darłowo, ul. Morska 56. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kultura@darlowo.pl lub
zadzwoń pod numer tel.94-314-26-29. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy zewnętrzne, które
realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO, jednostki organizacyjne Miasta
Darłowa, podmioty realizujące na rzecz Darłowskiego Ośrodka Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego
realizujące zadania na rzecz Miasta Darłowa, Główny Inspektor Sanitarny, którym administrator może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych,
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem
telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 221 lub adresem email: iod@darlowo.pl
3. Pana/Pani
dane
osobowe
będą
przez
nas
przetwarzane
w
celu:
a) wykonania zadań Darłowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Darłowskiego Ośrodka
Kultury
(podstawa
prawna:
art.
6
ust.
1
lit.
c
RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing
bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak
raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków
prawnych, w tym umownych;
4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.Ma Pan
/ Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
administratora
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w
wydarzeniu.
7. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

