
Załącznik nr 1
do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Wawerskiego Centrum Kultury 
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników WCK

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)……….…………………………………………………………………………… ….
(imię  i nazwisko uczestnika lub opiekuna w przypadku małoletniego uczestnika zajęć)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)

w związku z uczestniczeniem przeze mnie w wydarzeniu…………………………………….organizowanym
przez Wawerskie Centrum Kultury  Filia ………………………. w dniu …………………………….  
niniejszym oświadczam, że zgodnie z informacjami posiadanymi przeze mnie na dzień wydarzenia:

 nie występują u mnie objawy charakterystyczne  dla osób zakażonych wirusem COVID-19, takie  jak
podwyższona temperatura,  kaszel, duszności, bóle mięśniowe lub nadzwyczajne zmęczenie ani też w
okresie  ostatnich  14  dni  nie  pozostawałem(am)  w  bezpośrednim  kontakcie  z  osobami,  u  których
wystąpiły takie objawy;

 w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(am) jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w
której leczono pacjentów zakażonych wirusem COVID-19;

 nie jestem poddany(a) żadnej procedurze sanitarnej w związku z epidemią wirusa COVID-19.

Jednocześnie  potwierdzam  zapoznanie  się  z  Procedurą  zachowania  bezpieczeństwa  i  zasadami
Funkcjonowania  Wawerskiego Centrum Kultury  w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników WCK
oraz  przyjmuję  do wiadomości,  że  fakt  uczestniczenia  przeze  mnie  w wydarzeniu   oznacza  akceptację
zapisów tego regulaminu.

    ……………………………………………………………                                 …………………………………………..              
                                 (data)                                                                                                                    (czytelny podpis)



Klauzula informacyjna o ochronie 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) informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury ul. 
Żegańska 1a, 04-713 Warszawa zwanym dalej WCK,

 Informacje na temat ochrony przetwarzania Pani /Pana można uzyskać w siedzibie Administratora, 
e-mail: wawer.wck.iod@um.warszawa.pl  ,; tel. 22 443 70 73; klauzuli informacyjnej

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego z tytułu 
wykonywania zadań o charakterze publicznym wynikający z art. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.1991 Nr 114 poz.493) 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umów WCK,

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
administratora,

 posiada Pani/Pan prawo do żądania od WCK dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
brakiem możliwości uczestniczenia w organizowanych przez WCK przedsięwzięciach kulturalnych.

……………………………………………………………                     ……………………………………………….                       
                                 (data)                                                                                                                    (czytelny podpis)
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 Załącznik nr 1a
do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Wawerskiego Centrum Kultury 
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników WCK

O Ś W I A D C Z E N I E

……………………………………………………………………..
(tytuł wydarzenia)

………………………………………………………………………
(data)

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

  Imię ……………………………………………………………………

  Nr tel. ………………………………………………………………...

Prosimy o podanie powyższych danych w celu ewentualnego ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego.
Mogą  one  być  niezbędne  w  wypadku  wykrycia,  ze  osoba  zakażona  brała  udział  w  danym  wydarzeniu.  Dane  będą
przechowywane przez okres 14 dni. 
Informacje  na  temat  ochrony  przetwarzania  Pani  /Pana  można  uzyskać  w  siedzibie  Administratora,  e-mail:
wawer.wck.iod@um.warszawa.pl  ,; tel. 22 443 70 73

………………………………………………………………..
                                                                                                                                (podpis)
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