OŚWIADCZENIE WOLI – ZGODA
OSOBY CHCĄCEJ DOBROWOLNIE OKAZAĆ PASZPORT COVIDOWY DO WGLĄDU
ORGANIZATOROWI WYDARZENIA, IMPREZY
Oświęcimskiemu Centrum Kultury
Wyrażenie zgody - oświadczenie woli jest dobrowolne, a osoba ją wyrażająca zostaje poinformowany/a o przysługującym jej prawie do dostępu
do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofania zgody można dokonać
w każdym czasie w sposób wolny od opłat składając żądanie bezpośrednio do Dyrektora instytucji kultury.

Ja niżej podpisany ..............................................................…………..........………….......................wyrażając życzenie,
uczestnictwa w wydarzeniu.................................................................................................................................................
organizowanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury w dniu ........................................................................................
w czasie obostrzeń stanowiących o aktualnie obowiązującym limicie osób przebywających na danym wydarzeniu,
imprezie wyrażam na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i informacji zawartych w przedłożonym do wglądu dokumencie.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności wyrażenia zgody/ złożenia oświadczenia woli oraz
o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło na
podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z informacją zawartą na początku formularza jak i w klauzuli informacyjnej
zamieszczonej poniżej.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem wewnętrznym w zakresie możliwości weryfikacji osób nie
wliczających się w limity osób przebywających na terenie instytucji kultury podczas organizowanych wydarzeń
i
imprez dostępnym na
stronie internetowej
www.ock.org.pl
oraz w siedzibie instytucji.
..................................................................
Miejscowość, data

...................................................................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie woli - wyrażającej zgodę

Wypełnia organizator:
Stwierdza się, iż na podstawie przedstawionego do wglądu dokumentu osoba jest zwolniona z aktualnie
obowiązującego limitu.
................................
Miejscowość, data

…........................................................................................................................
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie i weryfikującej dokument do wglądu

Klauzula informacyjna – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Śniadeckiego 24. Kontakt do
Administratora telefon: 33 842 27 57, e-mail: ock@ock.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można
się skontaktować poprzez e-mail iod@ock.org.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „dla IOD”.
3. Dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie zgody art. 9 ust. 2 lit. a) RODO do celów umożliwiających wyłączenia osoby z limitu 30%,
a także w celu rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych oraz w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń.
5. Podanie danych osobowych i informacji oraz wyrażenie zgody [złożenie oświadczenia woli] na ich przetwarzanie w/w celach jest
dobrowolne.
5. Dane osobowe i informacje zawarte na oświadczeniu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na podstawie, której dane były
przetwarzane lub do czasu ustania celu przetwarzania tych danych tj. do zakończenia wydarzenia, imprezy.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, jeśli wykażą
interes prawny w dostępie do tych danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar
EOG.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania [poprawiania] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy się
kontaktować na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby administratora.
8. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl infolinia 606-950-000].
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

