
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ BCK 
dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury. 
Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski. 

 

Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika zajęć:  

Data urodzenia:  

Telefon kontaktowy:  

Adres zamieszkania:  

 
Oświadczam, że: 

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu lub kwarantannie, 

jak również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu lub 

przebywającej na kwarantannie.  

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną 

zakażeniem. 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą 

zamieszkuję lub miałam/em kontakt, nie wróciła z wyjazdu zagranicznego. 

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności 

lub inne wskazujące na chorobę zakaźną. 

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania BCK w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia 

wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania. 

6. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji BCK związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. 

7. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 
8. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem 

SARS CoV-2. 

9. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez BCK szczególnych środków ochronnych 

(zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego 

wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz 

wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym 

członków mojej rodziny.  

10. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział 

w stacjonarnych zajęciach organizowanych przez BCK, jednocześnie oświadczam, że znam 

harmonogram zajęć. 

11. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w stacjonarnych 

zajęciach organizowanych przez BCK. 

12. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych MKIDN, 
MEN, MZ i GIZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji), procedury 
funkcjonowania BCK w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną 

stanowiącą Załącznik nr 1 do Oświadczenia. 

 
 
 
 
 

............................................................................................................................. ...................... 

(podpis pełnoletniego uczestnika zajęć) 
 
 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 



Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
- Administratorem jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych: 
Twoje dane są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych, z wykorzystaniem udzielonych zgód, w 
szczególności: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; organizacja i 
promocja eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; wykonywanie umowy lub 
zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; kontakty z 
mediami i promowania w mediach działalność i usług BCK, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 
kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA 
PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania 
dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO; potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz 
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f); newsletter, 
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; współpraca z partnerem BCK, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 
ust. 1 pkt f) RODO.  
 
Jakie Twoje dane mogę być przez nas przetwarzane: 
nazwiska i imiona; adresy zamieszkania; adresy poczty elektronicznej; numery telefonów; numer PESEL; numer 
dowodu osobistego; data i miejsce urodzenia; numer rachunku bankowego; imiona rodziców; informacje o 
miejscu zatrudnienia i zarobkach; wizerunek – zdjęcia z realizacji koncertu oraz ewentualny zapis wideo.  
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają w 
bezpieczny sposób usunięte i zniszczone. Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego 
stosowne przepisy prawa. 
 
Komu możemy przekazywać Twoje dane? 
W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, podwykonawców. 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 
Przysługujące Tobie prawa: 
dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do 
usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 
Jak się z nami skontaktować? 
Napisz do Nas: adres e-mail: sekretariat.bck@wp.pl, adres pocztowy: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 
49-300 Brzeg. Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. ...................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 


