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Nazwa zajêæ / wydarzenia, w którym dziecko bierze udzia³
Ja ni¿ej podpisany oœwiadczam, ¿e posiadam œwiadomoœæ ryzyka zaka¿enia wirusem COVID - 19 podczas
zajêæ organizowanych w Muzeum w Lêborku. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/³am siê z procedurami
przestrzegania zasad bezpieczeñstwa epidemicznego obowi¹zuj¹cymi w Muzeum i zobowi¹zujê siê do ich
przestrzegania. Oœwiadczam, ¿e nie bêdê wnosi³/³a ¿adnych roszczeñ w stosunku do Muzeum w Lêborku
w razie zaka¿enia wirusem COVID-19 na terenie siedziby muzeum (sala warsztatowa).
Wyra¿am zgodê na pomiar temperatury cia³a mojego dziecka przed wziêciem udzia³u w zajêciach.
W przypadku wyst¹pienia temperatury powy¿ej 37,5 stopni C dziecko nie zostanie dopuszczone do
udzia³u w zajêciach.
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e:
1. wed³ug mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada ¿adnych objawów zaka¿enia koronawirusem,
2. moje dziecko nie przebywa na kwarantannie oraz nie mia³o kontaktu z osob¹ zara¿on¹ koronawirusem
lub odbywaj¹c¹ kwarantannê,
3. dziecko bêdzie przyprowadzane na zajêcia przez osobê zdrow¹, nie przebywaj¹c¹ na kwarantannie oraz
nie maj¹c¹ kontaktu z osob¹ zara¿on¹ lub odbywaj¹c¹ kwarantannê (dotyczy dzieci, które bêd¹
przyprowadzane na zajêcia przez rodziców lub opiekunów),
4. biorê na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzaj¹cej
dziecko na zajêcia.
W przypadku, gdy powezmê informacjê o objêciu mojego dziecka kwarantann¹ lub innym œrodkiem
zwi¹zanym z Covid-19, zobowi¹zujê siê do nie przysy³ania dziecka na zajêcia. Biorê na siebie pe³n¹
odpowiedzialnoœæ prawn¹ za niewykonanie tego obowi¹zku, w szczególnoœci za wynik³e wskutek
niewykonania moich zobowi¹zañ szkody poniesione przez placówkê lub osoby trzecie.
..........................................................
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Szanowni Pañstwo, Informujemy, i¿ zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 59 z póŸn. zm.), realizuj¹c wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 wPolsce Muzeum w Lêborku pobiera od Pañstwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na
wypadek stwierdzenia u któregoœ z uczestników zaka¿enia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Pañstwa o ewentualnym kontakcie z
osob¹ zaka¿on¹. Dodatkowo dokonywany jest pomiar temperatury, której nie jest przez Muzeum w Lêborku spisywany lub w inny
sposób przetwarzany.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycz¹ca gromadzenia danych osobowych w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Muzeum w Lêborku (dalej Muzeum) z siedzib¹ w Lêborku,
ul. M³ynarska 14/15, kod pocztowy 84-300, adres e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl, tel. 59 86 22 414
2. W sprawie swoich danych osobowych ka¿da osoba mo¿e kontaktowaæ siê z naszym Inspektorem Ochrony Danych w
nastêpuj¹cy sposób: przesy³aj¹c e-mail na adres biuro@muzeum.lebork.pl - listownie na adres Muzeum.
3. CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie osoby o mo¿liwoœci kontaktu z osob¹ zaka¿on¹ SARS-CoV-2 oraz
przekazanie danych do w³aœciwego organu sanitarno – epidemiologicznego w przypadku stwierdzenia, ¿e w zajêciach
mog³a braæ udzia³ osoba u której stwierdzono wystêpowania wirusa COVID-19 lub która objêta zosta³a kwarantann¹.
4. PODSTAWY PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbêdne do wype³nienia obowi¹zku
prawnego ci¹¿¹cego na administratorze w zw. z art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z póŸn. zm.) oraz wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce
5. Odbiorc¹ zebranych danych osobowych s¹ wy³¹cznie podmioty upowa¿nione do otrzymania tych danych na
podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
6. Dane osobowe przechowywane bêd¹ przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
7. W zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Muzeum, ka¿dej osobie przys³uguj¹ nastêpuj¹ce prawa:
a/ prawo ¿¹dania dostêpu do danych osobowych
b/ prawo ¿¹dania ich sprostowania
c/ prawo ¿¹dania ich usuniêcia (w przypadkach okreœlonych przez art. 17 ust 1 z
zastrze¿eniem art. 17 ust. 3 RODO )
d/ prawo ¿¹dania ograniczenia ich przetwarzania.
8. Aby zrealizowaæ swoje prawa, ka¿da osoba powinna zwróciæ siê do Muzeum z odpowiednim wnioskiem. W tym
celu prosimy pisaæ na adres poczty e-mail Muzeum, listownie na adres Muzeum lub bezpoœrednio na adres e-mail
Inspektora ochrony danych. Muzeum zrealizuje przys³uguj¹ce osobie prawa o ile nie bêd¹ istnia³y przes³anki RODO
lub na Muzeum nie bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek prawny wynikaj¹cy z odrêbnych przepisów zwalniaj¹cy Muzeum z
obowi¹zku realizacji ¿¹dañ osoby. W takim przypadku osoba sk³adaj¹ca wniosek otrzyma pisemn¹ lub elektroniczn¹
informacje o powodach nie zrealizowania przys³uguj¹cego jej prawa.
9. Ka¿dej osobie, która uzna, ¿e Muzeum przetwarza jej dane w sposób naruszaj¹cy przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przys³uguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w³aœciwego dla ochrony danych osobowych ze wzglêdu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy
lub miejsca pope³nienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urz¹d Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak¿e niezbêdne do wziêcia udzia³u w zajêciach organizowanych
przez Muzeum.
11. Dane osobowe zebrane przez Muzeum bêd¹ podlega³y zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy
programów komputerowych.

