
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GALI  LAUREATÓW 
XX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt.: „MIESZKAŃCY MOJEJ WYOBRAŹNI – GALERIA ILUSTRACJI
DO POEZJI I PROZY DZIECIĘCEJ”

Wydarzenie: Gala Laureatów XX edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Mieszkańcy
mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej” - wystawa nagrodzonych prac

Data: 27.11.2021

Miejsce wydarzenia: 
Sala koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1,  83-050 Kolbudy

Imię i nazwisko uczestnika: …………………  ………………………………………………............

Numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu: …………………………………………………….
…

Czy jesteś osobą zaszczepioną? TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany kwarantannie lub
nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie
miałby/aby bezpośredni  kontakt  z  osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,  osobą
poddaną kwarantannie lub izolacji  z powodu COVID-19, lub osobą, która miała widoczne
objawy  chorobowe  lub  była  narażona  na  kontakt  z  osobą  zarażoną  ze  względów
bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

Każdy uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu
miałby objawy chorobowe, ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

………………………………………………………….

Podpis

………………………………………………………….………………

Imię, nazwisko i podpis opiekuna prawego dziecka poniżej 13 lat



INFORMACJA RODO

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna
w Kolbudach,  którą  reprezentuje Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  z siedzibą
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.

2. W  sprawie  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony
Danych przez e-mail: iod.gbp@ug.kolbudy.pl lub na wskazany powyżej adres. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem oświadczenia będą przetwarzane
wyłącznie  w  celu  weryfikacji  możliwości  udziału  w  wydarzeniu  kulturalnym  oraz
weryfikacji  wejścia  na  wydarzenie  większej  ilości  osób  ponad  ustalony
w rozporządzeniu limit. 

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  jest  konieczność  wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO)
wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń,  nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (DZ.U.
2021 poz.861 z późn. zm.) oraz zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a)
RODO). 

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  stanowi  warunek  udziału
w wydarzeniu kulturalnym. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu. 

6. Pozyskane  od  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  podmiotom
publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
8. Okres przechowywania  danych osobowych wynosi  31 dni od daty wydarzenia.  Po

tym czasie dane zostaną usunięte. 
9. Ponadto,  informujemy,  że  ma  Pani/Pan  prawo  do:  dostępu  do  swoich  danych

osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,
w tym profilowaniu. 


