Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu Domu Kultury Chwałowice dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko/imiona i nazwiska (wymagane)

Adres e-mail

Numer telefonu (wymagane)

WYMAGANE JEST ZAZNACZENIE PONIŻSZYCH PÓL WYBORU I PODPISANIE
OŚWIADCZENIA.
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
Zgadzam się na anonimowy pomiar temperatury podczas wejścia na wydarzenie
kulturalne (wynik jest anonimowy i nigdzie nierejestrowany). Przyjmuję do wiadomości i
akceptuję, że w przypadku odczytu temperatury o wartości 38º lub wyższej osoba nie
jest wpuszczana na teren Domu Kultury, a jej bilet traci ważność w dniu pokazu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA I ZAPOBIEGANIA
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH.
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik, Dom Kultury
wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Dom Kultury w RybnikuChwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkchwalowice.biuro@gmail.com w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe oraz dotyczące temperatury ciała, będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia i
zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich brak może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu
kulturalnym.
3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o
posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a
także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa, jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
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podpis

