
Wydarzenie kulturalne…………………………….. w dniu……………….. 

 

Miejsce:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,  

Plac Zamkowy 1, Kętrzyn 

      

Oświadczam, że ani ja, ani pozostające pod moją opieką prawną dziecko nie jesteśmy zakażeni oraz nie 

przebywamy na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników: 

 

1. ………………………………………………...…………………. 

 

2.……………………………………..………………..…………..… 

 

3….…………………………………………………..……..……..… 

 

Adres  zamieszkania: 

 

………………………………………………………………….……. 

 

numer telefonu ………………………………………………..…….. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych, w postaci numeru telefonu, w celu 

usprawnienia komunikacji w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19. 

 

tak           nie  

 

Data……………….     Podpis…………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym moich 

danych osobowych w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 wśród uczestników wydarzenia. 

 

Kętrzyn, dnia……………………………                     Podpis ……………………………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich 

odbywa się przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.  

 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 

Kętrzynie, którą reprezentuje Dyrektor Witold Gagacki,  tel 601359063, adres: Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn, e-mail: 

zamek@biblioteka.ketrzyn.pl.  

2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dostępny jest pod adresem e-mail: iodmbp@miastoketrzyn.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane: na podstawie 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) oraz dla danych fakultatywnych – na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia stanu epidemiologicznego lub w przypadku danych przetwarzanych na 

podstawie zgody – do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej MBP www.biblioteka.ketrzyn.pl oraz w siedzibie placówki, na 

tablicy ogłoszeń. 
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