
Załącznik nr 3 do regulaminu zajęć  
w domach kultury działających   
w strukturach TCK w czasie trwania  
epidemii wirusa COVID-19 
 

DEKLARACJA UCZESTNIKA 
obowiązująca od 15.06.2020 r. 

 
Imię i nazwisko uczestnika: .................................................................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy uczestnika ..............................................................................................................................……….. 
 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin zajęć obowiązujący w . ……………………………..……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa domu kultury) 
działającym w strukturach Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini w czasie epidemii COVID-19 i nie wnoszę do 
niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się, jak również faktu, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na 
kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami placówki i  ich rodzinami. 
3. Oświadczam, że ja oraz osoby  zamieszkałe ze mną pod tym samym adresem nie są objęci kwarantanną, a każdy        
z domowników jest zdrowy. 
4. Oświadczam, że jestem zdrowy. Nie mam kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u mnie żadne inne 
niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni oraz nie miałam/em styczności z osobami, które wróciły         
z zagranicy lub odbywały kwarantannę.  
5. Jeśli wystąpią u mnie niepokojących objawy  chorobowe  w trakcie pobytu w domu kultury, zobowiązuję się  poddać 
procedurze  postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej  COVID -19. 
6. Oświadczam, że  nie jestem  uczulona/y na wszelkie środki dezynfekcyjne. 
7. W sytuacji zarażenia się  COVID-19 na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Trzebińskiego 
Centrum Kultury będąc całkowicie świadomą/ym  zagrożenia epidemicznego mającego miejsce   w obecnej sytuacji    
w kraju.  
8. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych oraz nr telefonu  w przypadku 
zarażenia COVID-19. 
9. Zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania pracownika domu kultury o każdorazowej zmianie powyższych 
oświadczeń.  
10.Oświadczam, że w/w dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
11 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119                   
z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia,               
tel. 32 612 14 97 
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez                   
e-mail grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Trzebińskiego Centrum Kultury na podstawie 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19. 
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody   w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą: Urząd Miasta w Trzebini, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna           
w Chrzanowie, podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez 
przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Przekazanie w/w danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w zajęciach w domu kultury. 

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

                                                                                                                           czytelny  podpis uczestnika   
  


