OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, iż:
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 Ochrony Danych Osobowych przesyłając zapytanie na adres:
iod@bok.bialystok.pl.
3) Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko,
nr telefonu osoby uczestniczącej w wydarzeniu organizowanym przez Białostocki
Ośrodek 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 niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała
przed wejściem do Białostockiego Ośrodka Kultury w celu zabezpieczenia
odwiedzających i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19;
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 oraz weryfikacji i potwierdzenia zaszczepienia przeciwko
COVID-19.
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora celem zapobiegania,
przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia
przed zarażeniem wirusem COVID-19 podczas organizacji wydarzenia.
6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7) Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie
podlegają usunięciu. Dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do
wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania.
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa jednak w
przypadku ich niepodania nie zostanie Pani/Pan wpuszczony na wydarzenie
organizowane przez Białostocki Ośrodek Kultury,

11) Dane kontaktowe zebrane w związku 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
Oświadczenie Uczestnika
Imię nazwisko

Numer telefonu

Zapoznałem się z wytycznymi obowiązującymi w czasie imprezy plenerowej Dni Miasta
Białegostoku w dniu 26.06.2021 organizowanej przez Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku
w dobie pandemii COVID-19
……………………………………………….
Podpis
Oświadczam, że:
a) jestem osobą zaszczepioną pełna dawką szczepionki na Covid 19,
b) nie jestem osobą zaszczepioną pełna dawką szczepionki na Covid 19,
c) nie jestem osoba zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
……………………………………............................................
Data, pełny podpis z imieniem i nazwiskiem

