Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji imprez
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2

FORMULARZ SARS-CoV-2
UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
WYDARZENIA KULTURALNEGO
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
imię, nazwisko, telefon, e-mail przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.
Dane osobowe:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………...…………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ….……………………………………………………………………………..………….

……………………..
Data

.…………...………………………………
Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
WYDARZENIA KULTURALNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach jest pracownik Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zapewnienia szybkiego kontaktu
w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane
są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, co stanowi
uzasadniony interes uczestników wydarzeń oraz w celu umożliwienia przeprowadzenia
dochodzenia epidemiologicznego).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą organy uprawnione w tym Główny Inspektorat Sanitarny
i służby porządkowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia i po tym
okresie zostaną usunięte za protokołem.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

……………………..
Data

....…………………………………
Podpis czytelnie imię i nazwisko
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

