Wytyczne dla wydarzeń organizowanych przez Białostocki
Ośrodek Kultury (BOK) opracowane na podstawie wytycznych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie epidemii
wirusa SARS-COV-2 w Polsce.
ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE WYDARZEŃ ORAZ
PRZED I PO ICH ZAKOŃCZENIU
1. Każdy wchodzący na wydarzenie zobowiązany jest po wejściu
na teren, na którym odbywa się wydarzenie, do dezynfekcji
rąk. Urządzenia do dezynfekcji rąk ustawione są bezpośrednio
przy wejściu.

b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust.
2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego)
RODO w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych,
danych dotyczących zdrowia w szczególności wynikających
ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub
choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 i przekazania danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. Warunkiem udziału w wydarzeniach jest stosowanie maseczki ochronnej. Niezastosowanie się do powyższego będzie skut5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratokowało wyproszeniem z wydarzenia.
ra celem zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania pandemii i zabezpieczenia uczestni3. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do niezwłoczneków wydarzeń kulturalnych oraz pracowników Białostockiego
go opuszczenia obiektu po zakończeniu wydarzenia. OpuszOśrodka Kultury przed zarażeniem wirusem COVID-19.
czanie obiektu przez uczestników następuje z zachowaniem
wymaganego przepisami prawa odstępu. W przypadku dużej
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom
liczby osób następuje udostępnienie największej możliwej liczuprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów oboby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między uczestwiązującego prawa.
nikami.

7. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż
4. Każdy wchodzący zostanie poproszony o podanie da14 dni. Po tym okresie podlegają usunięciu. Dane te mogą być
nych kontaktowych - imienia, nazwiska i numeru telefoprzechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy
nu w celu ew. kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia
lub zakończenia postępowania.
i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (formularz w załączniku).
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usu5. Dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu zebrane
nięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
podczas wydarzeń są przechowywane w kopercie z oznaczesprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia daniem godziny i dnia wydarzenia przez okres 14 dni. Po tym
nych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
okresie są niszczone w niszczarce. W przypadku stwierdzenia
zakażenia wirusem COVID-19 u osób przebywających w Biało9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
stockim Ośrodku Kultury dane kontaktowe zebrane podczas
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wydarzenia zostaną przekazane odpowiednim służbom.
10.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
o przepisy prawa, jednak w przypadku ich niepodania nie zostanie Pani/Pan wpuszczony/na na wydarzenie Białostockiego
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Ośrodka Kultury.
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra11. Dane kontaktowe zebrane w związku Ustawą z dnia 2 marca
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dy2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobierektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż teren Białochorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
stockiego Ośrodka Kultury oraz najbliższego otoczenia jest monitorowany za pośrednictwem kamer przemysłowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Białostocki Ośrodek
Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok, e-mail: iod@bok.
bialystok.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochro6. Uczestnictwo w danym wydarzeniu jest równoznaczne
ny Danych Osobowych, przesyłając zapytanie na 
adres:
z 
akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik
iod@bok.bialystok.pl
wydarzeń jest zobowiązany przestrzegać.
3. Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko, nr telefonu osoby znajdującej się na terenie wydarzenia Białostockiego Ośrodka Kultury, opiekuna
grupy zorganizowanej i korzystającej z usług;
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust.
2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego)
RODO w zw. 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 w zakresie imienia, nazwiska i danych dotyczących zdrowia w celu zabezpieczenia odwiedzających i pracowników przed zarażeniem
wirusem COVID-19;

