
         Wrocław, dnia ..................... 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH  

W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW 

 

Nazwa wydarzenia: ..................................................................... 

Imię i nazwisko: ……………………….................................................. 
nr kontaktowy:............................................................................. 

Czy miał/miała Pan /Pani kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2? 

Nie / Tak* 

Ja niżej podpisany/a 

Oświadczam, że: 

1. zgadzam się na respektowanie wprowadzonych w muzeum zasad reżimu sanitarnego (obowiązek zakrywania ust i nosa 
za pomocą maseczki w przestrzeni zamkniętej, mycie i dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego ok. 2 m - w 
przestrzeni otwartej i zamkniętej). 

2. w ciągu ostatnich 24 godzin nie występowały u mnie objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel i duszności. 
3. jestem świadomy zagrożeń epidemiologicznych związanych z pandemią. 

Zobowiązuję się: 

do poinformowania pracowników Muzeum Współczesnego Wrocław w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności 

mogących stwarzać ryzyko zagrożenia przeniesienia SARS-CoV-2 na pracowników muzeum czy innych uczestników wydarzeń. 

Jeśli w wydarzeniu bierze Pan/Pani udział z dzieckiem: 

Imię i nazwisko dziecka/dzieci:.............................................................................................. 

Oświadczam, że: 
1. będę dbać o to, by dziecko przestrzegało podczas pobytu w muzeum zasad reżimu sanitarnego (obowiązek zakrywania 

ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeni zamkniętej, mycie rąk, utrzymywanie dystansu społecznego ok. 2 m - w 
przestrzeni otwartej i zamkniętej). 

2. w ciągu ostatnich 24 godzin nie występowały u dziecka/dzieci objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel i duszności. 
Zobowiązuję się: 
do poinformowania pracowników Muzeum Współczesnego Wrocław w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności 
mogących stwarzać ryzyko zagrożenia przeniesienia SARS-CoV-2 na pracowników muzeum czy innych uczestników wydarzeń. 
*niepotrzebne skreślić 
Klauzula informacyjna: 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1)Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia. 
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mww@prudenspdp.pl 
3) Cele i podstawy przetwarzania: 

● realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w tym do wzajemnych rozliczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres korzystania z 
usług Muzeum i po tym okresie, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; 

● realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 
cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potrącenia; 

●  zgoda osoby w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 RODO, przez okres korzystania z usług Muzeum i po tym 
okresie, jeżeli przepisy prawa tego wymagają. 

4)Administrator udostępnia dane osobowe: 
● gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym i innym organom 

państwowym, w tym również służbom sanitarnym; 
● operatorom pocztowym, firmom kurierskim. 
● Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie 
systemów informatycznych. 

5)Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
6) Przysługuje Pani/Panu: 

a)   Prawo cofnięcia zgody; 
b)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
c)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
d)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e)      Prawo do przenoszenia danych; 
f)       Prawo do usunięcia danych. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 
531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
8) Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 

 

 
 

…………………………………………….podpis 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

