
OŚWIADCZENIE  
uczestnika* wydarzenia: GALA FINAŁOWA XXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO  

w związku ze stanem epidemii COVID-19  

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych  

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:  

Ja, niżej podpisana/y …....................................................................................... 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:  

 nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

 nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w MBP w Ozorkowie wystąpią 

u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo 

służby sanitarne i epidemiologiczne, a także MBP w Ozorkowie. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego i zasad bezpiecznego funkcjonowania MBP w Ozorkowie w trakcie 

epidemii COVID-19, obowiązujących w MBP w Ozorkowie. Zostałem/am poinformowany/a, iż podane przeze mnie dane 

mogą zostać przekazane na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19.  

 

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

                 (data)                                                      (czytelny podpis) 

 

ZGODA (wypełnić, jeśli dotyczy) 

laureata* XXIII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku  
 

Imię i nazwisko:      …………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na bezterminowe umieszczanie mojego wizerunku w wydawnictwach prasowych i internetowych o zasięgu 

lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w tomiku poezji wydanym 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ozorkowie, na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie oraz na 

portalu społecznościowym Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie. 
 

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

                 (data)                                                      (czytelny podpis) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie 

z siedzibą w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b, tel. 42 710-31-17, www.ozorkow.wimbp.lodz.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres podany w p. 1. lub 

za pomocą e-mail: biblioteka@d-edu.pl. 

3) Dane osobowe w postaci wizerunku oraz dane z oświadczenia będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust.1 lit. a)  

Rozporządzenia RODO w celu promocji działań biblioteki, pobudzania wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej 

w dziedzinie poezji, wyszukania i promocji młodych poetów, szerzenia wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej 

i czytelniczej; 

4) dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępniane w wydawnictwach prasowych i internetowych o zasięgu 

lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w materiałach informacyjnych i promocyjnych biblioteki, w tym w tomiku poezji 

wydanym przez bibliotekę, na stronie internetowej biblioteki; dane z oświadczenia mogą zostać udostępnione służbom 

sanitarnym; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane bezterminowo; dane z oświadczenia będą przechowywane 14 dni; 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i można je cofnąć w dowolnym momencie. 

Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu.       

      

   ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ 

 
* w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub  opiekun prawny,  
   wpisując imię i nazwisko swoje oraz dziecka       ……………………………………………………………….               

             (podpis)  

http://www.ozorkow.wimbp.lodz.pl/
https://poczta.wp.pl/k/

