MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI
(ZCI RATUSZ)

KONCERT ZESPOŁU KRÓL
ORGAŃIZOWAŃY 10 PAZDZIERŃIKA 2020r.

Zduńsska Wola, dńia ………………………….……………………………………
Imię i ńazwisko ……………………………………………………………..
ńr telefońu ………………………………………………………………
lub
e-mail ……………………………………………………………………….
Osswiadczeńie
Ja …..............…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV- 2 (
COVID ) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.
Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
…………..………..………………………….………………………………… Data i czytelńy podpis
Zgodńie z art. 13 ogoslńego rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych z dńia 27 kwietńia 2016 r. w sprawie ochrońy ososb fizyczńych
w związku z przetwarzańiem dańych osobowych i w sprawie swobodńego przepływu takich dańych oraz uchyleńia dyrektywy
95/46/WE (RODO) Miejski Dom Kultury w Zduńsskiej Woli ińformuje o zasadach przetwarzańia Pańi/Pańa dańych osobowych oraz
o przysługujących Pańi/Pańu prawach z tym związańych.
1. Admińistratorem Pańsstwa dańych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńsskiej Woli. Z Admińistratorem moz sńa skońtaktowacs się
listowńie: 98-220 Zduńsska Wola pl. Wolńossci 26, e-mailowo: sekretariat@mdk-zduńskawola.pl oraz telefońiczńie: 43 823 25 92
2. Ińspektorem Ochrońy Dańych jest Ańńa Becalik, z ktosrym moz sńa się skońtaktowacs e-mailowo: iod@mdk-zduńskawola.pl
3. Pańsstwa dańe osobowe są przetwarzańe, ńa podstawie art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit d.
4. Odbiorcami dańych są podmioty, ktosrym ńalez sy udostępńics dańe osobowe w celu wykońańia obowiązku prawńego, a takz se podmioty,
ktosrym dańe zostańą powierzońe do zrealizowańia celosw przetwarzańia.
5. Pańsstwa dańe osobowe będą przechowywańe przez okres przewidziańy przepisami prawa.
6. Mają Pańsstwo prawo z sądańia od Admińistratora dostępu do swoich dańych osobowych, ich sprostowańia, usuńięcia lub ograńiczeńia
przetwarzańia, prawo do wńiesieńia sprzeciwu wobec przetwarzańia, a takz se prawo do przeńoszeńia dańych.
7. Mogą Pańsstwo prawo wńiessc s skargę do orgańu ńadzorczego, ktosrym jest Prezes Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych, jessli uzńają
Pańsstwo, iz s przetwarzańie przez Admińistratora Pańsstwa dańych osobowych ńarusza przepisy dot. ochrońy dańych osobowych.
8. Podańie dańych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłańkę przetwarzańia dańych osobowych stańowi przepis prawa lub
zawarta między strońami umowa.
9. Admińistrator dańych ńie zamierza przekazywacs dańych osobowych do pańsstwa trzeciego lub orgańizacji międzyńarodowej.
10. Pańsstwa dańe ńie będą przetwarzańe w spososb zautomatyzowańy i ńie będą profilowańe.

