
Wzór oświadczenia o stanie zdrowia 
 
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji          
w Dąbrowie 
 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury                      
i Rekreacji z siedzibą w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, (dalej GOKiR),                 
a Inspektorem Ochrony Danych Pan Marcin Tynda iod@efigo.pl. Dane osobowe są przez nas 
przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r (RODO). Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. b RODO – dane są niezbędne do wykonania umowy    z uczestnikiem koncertu oraz 6 ust. 1 lit. c 
RODO – dane są wymagane przepisami prawa,      a w zakresie danych podanych dodatkowo art. 6 
ust. 1 lit a RODO, czyli Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,                             
a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 
zakaźnych. 
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e 
RODO w związku z ustawą 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. 
Więcej na temat ochrony danych http://gokirdabrowa.pl/54/59/rodo.html 

 
Oświadczenie i zgoda na udział w wydarzeniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie w warunkach obowiązującego stanu epidemii wirusa COVID-19 
 
Ja niżej podpisany/a   …………………………………………………………………  
 
Telefon kontaktowy    …………………………………………………………………  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zgłaszam chęć udziału        
w wydarzeniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Dąbrowie w dniu 
............................................  
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
• nie miałem kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni, 
• nie jestem objęty obowiązkową kwarantanną, 
• nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w koncercie. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania GOKiR w przypadku, gdy ja lub 
domownicy zostaną objęci kwarantanną, zachorują na COVID-19. Oświadczam, że 
zapoznałam/łem się z „Regulaminem wydarzeń artystycznych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie” obowiązującym w trakcie stanu epidemii COVID-19, 
określonym przez Ministerstwo Zdrowia, i że w pełni podporządkujemy się regulaminowi 
wydarzenia` i procedurom ustalonymi przez GOKiR. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu 
epidemii COVID-19 i w przypadku zakażenia na koncercie/wydarzeniu organizowanym przez 
GOKIR, który nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 
 
Publikacja wizerunku 
Podczas koncertu będzie prowadzona relacja, podczas które będą wykonywane zdjęcia oraz 
filmy.  
Materiały z relacji mogą zostać udostępnione w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie.  
 
 
................................................................................................................................................... 
Data i podpis uczestnika koncertu 


