
 
Jelenia Góra, _______________ r. 

 
 

 
Imię i nazwisko:  ____________________________________________ 
Nr telefonu:  __________________________________________ 
Data wydarzenia:  _____________________________________ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ FILHARMONIĘ DOLNOŚLĄSKĄ 
 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia COVID-19, na podstawie wytycznych  dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce, wydanych 
przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego,  Ministerstwo  Rozwoju  oraz  Głównego  Inspektora 
Sanitarnego: 

 
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, w okresie ostatnich 14 dni przed datą podpisania 

niniejszego oświadczenia: 
1) nie byłam (em) / nie jestem osobą zarażoną wirusem COVID-19, 
2) nie miałam (em) kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19, 
3) nie  przebywam  na  kwarantannie  lub  pod nadzorem  epidemiologicznym, 
4) nie  występują u   mnie objawy  infekcji  w  szczególności: podwyższona temperatura,  kaszel, 

problemy z oddychaniem, brak smaku 
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą zakrywającą 

usta i nos od momentu wejścia do budynku Filharmonii do czasu wyjścia z budynku Filharmonii oraz do 
dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie artystyczne.  

3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez 
Filharmonię Dolnośląską wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie właściwe  miejscowo  służby  sanitarne  i  epidemiologiczne,  a także  
Filharmonię Dolnośląską na  adres  mailowy: sekretariat@filharmonia.jgora.pl oraz podjąć    niezbędne    
kroki    wg    wskazań    GIS   https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

4. W przypadku udziału w wydarzeniu organizowanym przez Filharmonię uczestnika poniżej 13 roku życia 
oświadczenie uczestnika wypełnia opiekun prawny lub rodzic. 

 
 

_____________________________________ 
Czytelny podpis/podpis opiekuna 

 
 

KLAUZULA RODO 
 

1. Administrator danych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą 
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60.  
Może się Pani/Pan skontaktować z Filharmonią Dolnośląską pisząc na adres: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 
Jelenia Góra.  
2. Inspektor Ochrony Danych  
Filharmonia Dolnośląska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.   
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:  
- listownie na adres: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra; 
- przez e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl; 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


 
 
 
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji wydarzeń artystycznych oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ich uczestników w czasie ich trwania w związku z ustawą 
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. 
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celu: 

• podjęcia działań przed zawarciem umowy uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych i jej 
dalszej realizacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

• ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak 
ochrona przez poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust.2 lit. I RODO) 

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:  
Dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca, licząc od dnia ich pozyskania. 
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, mogą być także przekazane służbą GIS. 
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
Przysługują Pani/Panu i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).   
Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.   
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
przetwarzania moich danych osobowych 
 
 
 

………………………………………………………… 
Miejscowość, data i podpis 

 
 
 
 
 

 


