
Załącznik nr 1 

do Tymczasowego regulaminu zwiedzania, przebywania w siedzibie 

i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych 

w Muzeum w Tarnowskich Górach 

w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 
 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie 
wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 
w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego:  
 

Ja, niżej podpisana/y 
 

______________________________________________________________________ 
 

Nr telefonu: 
 

______________________________________________________________________ 
 

oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie 
przebywam na kwarantannie i nie jestem objęty nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia 
mojego uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum w Tarnowskich Górach wystąpią u mnie 
objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzone zostanie u mnie zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
poinformuję o tym organizatora wydarzenia, tj. Muzeum  w Tarnowskich Górach (tel. 32 285 26 07, e-mail: 
muzeum@muzeumtg.pl). Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne. 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Muzeum 
w Tarnowskich Górach w celu przekazania 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 SARS–CoV–2. Oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum w Tarnowskich Górach, Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry (dalej 
„Administrator”),  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - e-mail: iod.muzeumtg@gmail.com, tel. 32 285 26 07. 
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zapewnienia szybkiego kontaktu w przypadku stwierdzenia u któregoś 

z uczestników wydarzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie 
z osobą zakażoną, co stanowi uzasadniony interes uczestników wydarzeń oraz w celu umożliwienia przeprowadzenia dochodzenia 
epidemiologicznego).  

4) Odbiorcą moich danych będą organy uprawnione w tym Główny Inspektorat Sanitarny i służby porządkowe.  
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia i po tym okresie zostaną usunięte za 

protokołem.  
6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 
 
 

 

 

____________________________  ____________________________ 
Data      Czytelny podpis 


