Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Dyrektora Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć w Centrum Kultury

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Nr ………… (nr wpisuje instytucja)
W ZAJĘCIACH BRZEZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
…………………………………………………………ur. …………….…………..…………..
(imię i nazwisko)

(data)

Aktywność zawodowa kandydata
TAK
NIE
Deklarowany udział w zajęciach:
ZAJĘCIA KLUBU „AKTYWNY SENIOR”
CZĘŚĆ A. DANE PODSTAWOWE:
Adres zamieszkania i telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…
CZĘŚĆ B. OŚWIADCZENIA:
Oświadczenia dotyczące stanu zdrowia (przy wybranej odpowiedzi proszę postawić „x”):
1. Oświadczam, że nie przejawiam żadnych symptomów, które sugerowałyby zakażenie wirusem SARS
COV-2, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie wyznaczonej przez Sanepid;
2. Oświadczam, że zgodnie z zał. Nr 2 do „Procedury bezpieczeństwa obowiązującej
w BRZEZIŃSKIM CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECE" w związku z ogłoszonym na terenie
kraju stanem epidemii” w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. III.1 tej
procedury zobowiązuję się do:
A. poinformowania instruktora zajęć o podejrzeniu zakażeniem lub zachorowaniu
B. utrzymania kontaktu telefonicznego z instruktorem – celem ustalenia, czy zaistniała sytuacja
może wpływać na bezpieczeństwo pozostałych uczestników koła. (np. kiedy pojawiły się
objawy)

……………………………………………………………….
podpis

OŚWIADCZENIA - ZGODY
DOTYCZACE PROMOCJI DZIAŁAŃ CENTRUM KULTURY i publikowania wizerunku:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Brzezińskie Centrum Kultury i Bibliotekę danych osobowych*,
które podaję w deklaracji (zgoda obowiązkowa).
oraz (zgody dodatkowe - proszę zakreślić właściwe)
- nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie internetowej www.brzeziny.naszabiblioteka.com
¾ (TAK, NIE)
¾ FB Centrum Kultury (TAK, NIE)
¾ gazetkach ściennych w placówce (TAK, NIE)
¾ emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki (TAK,
NIE)
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie 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.
……………………….………………………………………
czytelny podpis

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), przyjąłem (-łam) do wiadomości, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i
Biblioteki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: sekretariat@brzezinycentrumkultury.pl
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz okres archiwizacji.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje
mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Brzezińskiego Centrum Kultury i
Biblioteki, ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny.
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są prawdziwe.

Brzeziny, dnia ……………………………….

……………………………………………
czytelny podpis

