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Załącznik nr 6: 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

w trakcie epidemii COVID-19 dla UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. 

Warszawy 

 

 

1. Uczestnicy podpisują oświadczenie o stanie zdrowia; 

2. Dezynfekują ręce; 

3. Zobowiązują się do osłony nosa i ust : 

-poza salą, w której realizowany jest projekt, 

-w sali, w zależności od wykonywanej aktywności fizycznej; 

4. Na terenie Domu Kultury Dorożkarnia ( w budynku i przed budynkiem) przestrzegamy dystansu społecznego; 

5. Skraca się czas przebywania w Domu Kultury na okres niezbędny dla udziału w projekcie; 

6. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów sanitarnych ponosi: 

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 ________________________________  ________________________________  

 data  podpis osoby oświadczającej  
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KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę o nazwie COVID-19 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28,  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie na 

adres siedziby właściwego administratora lub poprzez e-mail iod-mm@tbsiedlce.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą 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 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;  

Pani/Pana dane będą przechowywane do 14 dni od momentu udziału w wydarzeniu. Dane mogą być przekazywane organom  i instytucją związanym z Głównego 

Inspektora Sanitarnego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w ramach aplikacji Ewidencja Wjazdów do Polski (ewp.mz.gov.pl);  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Przysługuje Pani/Panu: 1. prawo dostępu do swoich danych, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest wymagane do udziału w wydarzeniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 

 

______________________________________ 

podpis   

mailto:iod-mm@tbsiedlce.pl

