
Data i godzina wejścia na teren ACKiS „Od Nowa”………………………………… 
 

Data usunięcia danych osobowych .......................................................................... 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 
 

Telefon lub mail do kontaktu…………………………………………………......... 

 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem   SARS-COV-2,  nie  

miałam/łem kontaktu  z  zakażonym  oraz  nie przebywam    na    kwarantannie    lub    pod    nadzorem    

epidemiologicznym. Jednocześnie informuję, że akceptuję regulamin „Zasady bezpieczeństwa dla widzów w okresie 

pandemii Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” dostępny na stronie www.odnowa.umk.pl. 

 

Data i podpis …………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych) jest niezbędne ze względów związanych 

z interesem  publicznym  w  dziedzinie  zdrowia  publicznego.  Wynika  to  z  przepisów  prawa  i  jest  zgodne z  

art.17  ustawy  z  dnia  2marca  2020  r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z2020 r. poz. 374) 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ACKIS „OD NOWA” 

 

 

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu, realizując wytyczne Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego,  wprowadziło   rozwiązania,   których  celem   jest   zwiększenie   bezpieczeństwa   osób 

odwiedzających   naszą   instytucję,   a  także   nawiązanie   z   Państwem  kontaktu  w   przypadku  stwierdzenia  u 

osoby uczestniczącej w wydarzeniu kulturalnym zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o udostępnienie danych osobowych i kontaktowych. W 

przypadku stwierdzenia u osoby uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych przez ACKiS „Od Nowa” 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dane te umożliwią służbom sanitarnym nawiązanie z Państwem kontaktu. 

Udostępnione dane przechowywane będą przez okres dwóch tygodni liczonych od dnia ich udostępnienia. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27   kwietnia   

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(ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informuję, że:  

 

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 

Gagarina 11, 87-100. 

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl  

3)   Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit i) 

RODO  w  celu  ułatwienia  służbom  sanitarnym dochodzenia  epidemiologicznego  na  wypadek  wykrycia,  że  

osoba  zakażona  brała  udział w wydarzeniu, w którym Pani/Pan uczestniczyła/uczestniczył  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do  uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa w tym Państwowy Inspektor Sanitarny 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2-ch tygodni 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  

8) podanie   danych   osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może skutkować odmową 

uczestnictwa w wydarzeniu odbywającym się w ACKiS „Od Nowa” 

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS:    ……………………………………………………………… 

mailto:iod@umk.pl

