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________________________________________________________________________ 

Oświadczenie w zakresie RODO  

 dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 Niniejszym, oświadczam, iż w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) zostałem poinformowany przez Administratora Danych Osobowych, co następuje:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Mogę kontaktować się z administratorem w następujący sposób:  

1) listownie na adres: Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  

2) przez e-mail: dksokol@op.pl 

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z 

przetwarzaniem moich danych mogę kontaktować się w następujący sposób:  

1) listownie na adres: Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 

2) przez e-mail: malgorzata.boron.niemiec@gmail.com 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych 

chorób zakaźnych. 

4. Moje dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i podstawach prawnych: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów 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 

(ustawa COVID).   

2) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia danej osoby wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych 

interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora - podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO; 

3) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi – 

na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO. 

4. Zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez bliżej nieokreślony czas, aż do odwołania, tj. do czasu zniesienia obowiązków 

wynikających z ustawy COVID. 

5. Moje dane mogą być przekazywane podmiotom administracji publicznej, tj. w szczególności:  

1) Ministerstwu Zdrowia; 

2) Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie; 

             3) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie  

             4) Komendzie Głównej Straży Granicznej; 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:   

1) prawo dostępu do moich danych, 

             2) prawo do sprostowania moich danych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

7. Podanie danych osobowych umożliwiających moją identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa. Jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, 

nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania. 

8. Zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

Strzyżów, dnia ……………………                                            ………………………………………. 

                              podpis 

 


