
       
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM                                    
EPIDEMII COVID-19

………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nieletniej/nieletniego/nieletnich, biorącej/go/ych udział w wydarzeniu pod opieką 
rodzica/opiekuna

………………………………………………………………………..

Numer telefonu kontaktowego

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami obowiązującymi w Muzeum Zamkowym w Malborku               
w stanie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania

(strona internetowa: http://zamek.malbork.pl/dla-zwiedzajacych-inne/regulamin-zwiedzania-muzeum-
zamkowego-w-malborku-4 lub forma papierowa dostępna w MZM).

Oświadczam, że:

1. Według mojej wiedzy nie posiadam żadnych objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, takich jak gorączka, 
kaszel, duszności.

2. Nie jestem objęta/y hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych ani nie przebywam na 
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19, a wedle mojej wiedzy      
w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem COVID19

3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za oświadczenia dotyczące stanu mojego zdrowia/stanu zdrowia osoby 
niepełnoletniej będącej pod moją opieką.

4. Mam świadomość możliwości zakażenia wirusem COVID-19 w związku z przebywaniem  w publicznej 
instytucji kultury w obecności innych osób.

W przypadku zmiany mojego stanu zdrowia po złożeniu niniejszego oświadczenia lub  zetknięcia z osobą,              
o której mowa w pkt. 2 powyżej, zobowiązuję się do powstrzymania od wizyty w Muzeum Zamkowym w 
Malborku.

…………………………………………………………………….

Data i podpis

http://zamek.malbork.pl/dla-zwiedzajacych-inne/regulamin-zwiedzania-muzeum-zamkowego-w-malborku-4
http://zamek.malbork.pl/dla-zwiedzajacych-inne/regulamin-zwiedzania-muzeum-zamkowego-w-malborku-4


                      

                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19

ADMINISTRATOR

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, NIP 579-10-02-043

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: inspektor@zamek.malbork.pl

CEL PRZETWARZANIA

MZM zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną   spowodowaną   COVI0-19   
w   celu   zapobiegania, przeciwdziałania    i   zwalczania   COVI0-19   w   tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o   wystąpieniu   
zarażenia   lub   zagrożenia   takim   zakażeniem   oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. I lit. c, RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Art. 6 ust. I lit. d, RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Art. 6 ust. I lit. e, RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Art. 8austawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 195)

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych  w związku                                
z art.  8a ust.  5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art.17 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                
oraz w zw. z art. 6 ust.1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit .b,g RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2. lit. b RODO w zw.  z art.  207 kodeksu pracy,                  
które nakładają na MZM odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników MZM jak i osób 
przebywających na jego terenie  jako uczestnicy wydarzenia.

Obowiązek podania danych osobowych - podanie danych osobowych  w oświadczeniu  jest  obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia  w 
wydarzeniu.

1. Odbiorcami zebranych danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe przechowywane będą przez MZM przez 14 dni od daty wydarzenia, którego dotyczą.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MZM, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a)prawo żądania dostępu do danych osobowych

b)prawo żądania ich sprostowania

c)prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO)

d)prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania

e) prawo do sprostowania danych 

f) prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu 
o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

4. Aby zrealizować swoje prawa należy zwrócić się do MZM z odpowiednim wnioskiem pod adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl

5. Każdej osobie, która uzna, że MZM przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych            
z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu            
na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane osobowe zebrane przez Muzeum Zamkowe w Malborku nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Zapoznałam/zapoznałem się

Data i czytelny podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iMuzeum Zamkowe w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, tel.0-55 647 0 802, fax:0-55 647 0 803                        
                                                                       sekretariat@zamek.malbork.pl , NIP: 579-10-02-043    k 
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