
 

 

KWESTIONARIUSZ  

oceny ryzyka epidemiologicznego Miejski Dom Kultury w Radomsku  

 
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 
Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia osób przebywających na 
terenie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wypełnienie kwestionariusza. 
 

 
Pani/Pana imię i nazwisko: 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wiursem 

SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku samodzielnego 

wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich używania na terenie MDK. 

  

Oświadczam jednocześnie, że zostałem zapoznany z przedstawioną mi treścią 

klauzuli informacyjnej (informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

uczestników imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2).  

 
 
………………………………………........……...                                     ……………………………………………........... 
                 data i godzina                                                                            czytelny podpis 
 

 
  

 
 

 
 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

uczestników imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS -CoV-2 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. 
Brzeźnicka 5, tel. 44 683 28 29, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl   

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@mdkradomsko.pl  

3. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia 
bezpiecznego funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w celu zapewnienia łatwego kontaktu z Panem/Panią 
po zakończeniu wydarzenia, w którym brał/a Pan/Pani udział, w przypadku gdyby  administrator uzyskał informację, 
że miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

1. niezbędność do ochrony żywotnych interesów Pana/Pani lub innej osoby fizycznej, którymi są ochrona zdrowia i życia 
osób uczestniczących w organizowanych przez nas imprezach kulturalnych i/lub rozrywkowych, w przypadku gdyby 
administrator uzyskał informację, że miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-
CoV-2 (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)  

2. niezbędność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO)  

w szczególności w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra 
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, tj. przez 2 
tygodnie; po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów prawa  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny  

podmioty wspierające administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym 
zapewniające obsługę informatyczną, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także służby porządkowe oraz 
dostawcy systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w 
których są przetwarzane dane osobowe  

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowych 

8. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom 
sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu 

9. Na zasadach określonych w RODO posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

10. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2  

11. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania  

 

 


