
Organizator wydarzenia: Instytut Kultury Miejskiej 

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk                                                                                                                  

Warsztat /wydarzenie: ………………………………………….. 

Miejsce wydarzenia:………………………………………………  

OŚWIADCZENIE 
składane na potrzeby wzięcia udziału w wydarzeniu  

 organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż: 

1) jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS–CoV–2.  

2) według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:  

a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych 

wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności, oraz 

utraty powonienia i smaku;  

b) nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z 

wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu. 

3) Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą odzieży zakrywającą usta i nos 

przez cały okres trwania wydarzenia. 

4) Zapoznałem/am się Regulaminem warsztatów / wydarzeń organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach 

programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

5) Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego Programu. 

 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………. 

___________________  

Miejscowość Data i podpis  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W RAMACH PROGRAMU BARDZO MŁODA 

KULTURA 2019-2021 – POMORSKIE 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika wydarzenia jest: Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa 

jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

należy kontaktować się z wyznaczonym w IKM Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl. 

drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia w ramach programu Bardzo 

Młoda Kultura 2019-2021-Pomorskie oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i c) 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. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji wydarzenia, a następnie przez okres 14 dni po jego 

zakończeniu lub do czasu cofnięcia zgody, chyba że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na innej podstawie. W 

przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku (o ile wyrażona została zgoda) dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt 3 oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw z 

tytułu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

5. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 

podmiotom dofinansowującym program, firm/firmy dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora 

Danych Osobowych, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora 

Danych Osobowych oraz podmiotów świadczących obsługę prawną Administratora Danych Osobowych, ponadto nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Podane dane osobowe mogą zostać 

udostępnione w uzasadnionych przypadkach Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem 

przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w 

wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego zgłoszenia do udziału w wydarzeniu. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: 

iodo@ikm.gda.pl. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. 


