Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 9/2020
z dn. 26.05.2020r.

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Procedurami dotyczącymi organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach na sali
widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
COVID-19
Imię i nazwisko:

...............................................................................................................

tel. kontaktowy:

……………………………………………………….

1. Zapoznałam/em się i akceptuję „Procedury dotyczące organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach na
sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
COVID-19”.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się w Jeleniogórskim Centrum Kultury COVID-19.
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu na sali
Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
W sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora
Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie
świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie następujące objawy chorobowe tj.: gorączka,
duszności, katar, kaszel.
6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez pracownika JCK.
7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Jeleniogórskie Centrum
Kultury w Jeleniej Górze.
8. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku
zarażenia COVID-19.
9. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
10. Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze,
przy ul.1 Maja 60.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w JCK: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884,
adres e-mail: iodo.jck@gmail.com
12. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka zgodnie z art. 6
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.).
13. Powierzone nam przez Pana/Panią dane mogą zostać udostępnione mediom społecznościowym
oraz tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane
lub są naszym partnerem w realizacji usługi wybranej przez Panią/Pana.
14. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności oraz Zasadach przetwarzania danych osobowych JCK na stronie www.jck.pl
Jelenia Góra, dn. ………………………………………….

…………………………………….
podpis

