
 

Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych  

i/lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni  

w okresie epidemii Covid-19. 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia! 

Poniższe informacje zbierane są w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19 u Organizatora  

i uczestników wydarzenia (imprezy), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz aby ułatwić 

służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział  

w wydarzeniu (imprezie). Podane dane umożliwią łatwiejszy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego 

zakończeniu. 

 

Poniższe dane zbierane są zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zawartymi w Wytycznych dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa Sars-Cov-2 w Polsce. 

 

Pozyskane dane będą przechowywane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni przez okres  

do miesiąca po zakończeniu wydarzenia. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y, 

                   Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

 

                   Telefon lub e-mail: ………………………………………………………………………… 

Będąc uczestnikiem wydarzenia (imprezy) 

 

GRA TERENOWA „JAK PSZCZOŁY DO ULA” 

 

organizowanego w dniu 09.07.2021 r. przez GOKSiR w Witoni, Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia, Klub 

Samopomocy „Stara Szkoła” 
 

oświadczam, że: 
 

- według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-Cov-2 oraz nie przebywam  

na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

- zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się  

do przestrzegania jego postanowień, 

- zapoznałam/em się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez GOKSiR w Witoni  

oraz o przysługujących mi w związku z tym prawach, 

- biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy. 

 

Witonia, ………………………………………………………. 
                                                         (czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury 

Witonia,……………….…………………………………. 
                                                         (czytelny podpis) 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni  

(klauzula informacyjna) 
 
Pani/Pana dane osobowe, zawarte w powyższym oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia  1) 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, 

ul. Szkolna 4b, 99-335 Witonia, reprezentowany przez Dyrektora. 
2) Mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@gminawitonia.pl; 

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego (art. 6, ust. 1, lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1, lit 

a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6, ust.1, lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 

ust.2, lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Podstawa prawna: art. 22¹ Kodeksu pracy, art. 26a  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4) Jeżeli wygrają Państwo konkurs na ogłoszone stanowisko Państwa dane zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie 
danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. 

6) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych 

danych jest dobrowolne. 

 


