
 
 

Dane osoby składającej oświadczenie:  

…............................................................... 
imię i nazwisko 

…............................................................... 
nr telefonu lub adres e-mail 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ KULTURY 
 

Oświadczenie składane jest w celu upewnienia się, że Pana/Pani obecność na terenie Biblioteki Śląskiej  
nie stwarza dla pracowników i innych osób obecnych na terenie instytucji zagrożenia zakażenia koronawirusem. 
 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

 w dniu dzisiejszym NIE zaobserwowałem/-am u siebie objawów typowych dla zakażenia COVID-19,  
w szczególności: gorączki, kaszlu, duszności, bólów mięśni; 

 w ciągu ostatnich 14 dni NIE przebywałem/-am na terenach, na których występuje szczególne ryzyko 
zakażenia COVID-19; 

 w ciągu ostatnich 14 dni NIE miałem/-am kontaktu z osobą, u której zdiagnozowano lub u której 
zachodzi podejrzenie zakażenia COVID-19; 

 w ciągu ostatnich 14 dni NIE miałem/-am kontaktu z osobą przebywającą wcześniej (nie dawniej niż 
14 dni przed naszym spotkaniem) na terenach, na których występuje szczególne ryzyko zakażenia 
COVID-19. 

 
 

…............................................................. 
podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

 
DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 

 
Oświadczam, że przyjąłem/-ęłam pełną dawkę szczepionki.  

Podana informacja będzie wykorzystana w celach prewencji zakażenia wirusem COVID-19 na terenie 
należącym do Administratora i monitorowania epidemii oraz zminimalizowania zagrożenia 
rozprzestrzeniania się wirusa. Może być także wykorzystana do ustalania limitów osób mogących 
uczestniczyć w różnych wydarzeniach. 

Oświadczam, iż zgoda na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Biblioteka Śląska (pl. Rady Europy 1, 
40–021 Katowice), moich danych osobowych, w formie pozyskanej informacji o fakcie szczepienia, została 
wyrażona dobrowolnie, konkretnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Złożenie powyższego oświadczenia o przyjęciu szczepionki jest zupełnie dobrowolne, a jego 
niewypełnienie nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla uczestnika/-czki wydarzenia.  
  
 
 

…............................................................. 
podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Katowice, dnia ................................. 

 

Biblioteka Śląska 
pl. Rady Europy 1 
 40-021 Katowice 



 
 

Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40–021 Katowice),  
tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. 

2. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu uczestnika wydarzenia 
organizowanego przez instytucję kultury jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
wejścia na teren Administratora. Podanie danych w dobrowolnym oświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 jest 
dobrowolne i nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:  
- prewencji zakażenia wirusem COVID-19 na terenie należącym do Administratora i monitorowania epidemii, 
- zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa,  
- profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, 
- związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
- wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  
i posłużą one w szczególności: 

 podjęciu decyzji, czy bezpieczne jest wpuszczenie Pana/Pani na teren Administratora, 
 w celach dowodowych – na wypadek poniesienia przez Bibliotekę Śląską lub jej pracowników szkody w związku  

z zakażeniem pracowników koronawirusem COVID-19 – jeżeli zakażenie to pochodzić będzie od Pana/Pani, gdy złożone 
oświadczenie jest nieprawdziwe. 

4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO w związku z art. 207 i 211 Kodeksu 
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z motywem 46 rozporządzenia RODO, art. 9 ust. 2 lit. i) oraz h) 
rozporządzenia RODO. Dane osobowe w postaci informacji o zaszczepieniu się będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej 
zgody [art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO]. 

5. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, oświadczenie o braku okoliczności 
wpływających na bezpieczeństwo pracy na terenie Administratora, informacja o zaszczepieniu się. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, organy państwowe, w szczególności 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania (minimum 
14 dni) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Jeżeli okaże się, że złożone przez Pana/Panią 
oświadczenie uczestnika wydarzenia organizowanego przez instytucję kultury jest fałszywe, okres ten może się przedłużyć do 
momentu zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Pana/Panią złożeniem 
fałszywego oświadczenia. Podana informacja w dobrowolnym oświadczeniu o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 będzie 
przetwarzana do czasu cofnięcia zgody (lub przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane). 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony 
danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl. 


