
 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu spotkań  

w Laboratorium Aktywności Społecznej  

w czasie epidemii COVID-19 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 

……………………………………………………………………                     …………………………………. 

Imię i nazwisko                                                                                                                                                                    Telefon kontaktowy  

……………………………………………………………………………….. 

Nazwa zajęć/wydarzenia 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również nie 

miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.  

 

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.  

 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą zamieszkuję 

lub miałam/em kontakt nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.  

 

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne 

wskazujące na chorobę zakaźną.  

 

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach w przypadku wystąpienia 

zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego 

podpisania.  

 

6. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji Biblioteki Publicznej w Niepołomicach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.  

 

7. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach szczególnych środków 

ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego 

wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Rozumiem i podejmuje ryzyko zakażenia oraz wystąpienia 

powikłań choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia 

na inne osoby, w tym członków mojej rodziny  

 

8. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział w 

zajęciach/spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach/Laboratorium Aktywności 

Społecznej. 

 

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w zajęciach/spotkaniach organizowanych 

przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach/Laboratorium Aktywności Społecznej.  

 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną. 

 

 

 
     Niepołomice, dn.……………………..                                             ……………………………………………… 

                                                                                                                                    Czytelny podpis  

 

 



Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Biblioteka Publiczna  

w Niepołomicach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek 

stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w Laboratorium Aktywności 

Społecznej w Niepołomicach zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym 

kontakcie z osobą zakażoną.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. 

UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 

im. Tadeusza Biernata z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Bocheńskiej 26  

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl lub telefonicznie pod nr tel. 

12 284 87 30 

 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).  

 

4. Jednostki, którym przekazywane są dane osobowe: Dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Prawa osób fizycznych w stosunku do danych osobowych: Każdy ma prawo do:  

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 

b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych; 

c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych; 

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f. przenoszenia danych osobowych; 

g. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego UE. 

 

6. Okres przechowywania danych osobowych: Do czasu trwania epidemii w Polsce, a następnie 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przepisami prawa. 

 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

  

Niepołomice, dn.…………….…….. ………………….…………….……………………… 

 Czytelny podpis  

 


