
Formularz o stanie zdrowia i oświadczenie o zapoznaniu się z 
procedurami korzystania z zajęć w Samorządowym Ośrodku Kultury i 

Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej 
 

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

 

2. Telefon kontaktowy: ………………….……………………………………………..……………………..………. 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć. 

Oświadczam, że jestem zdrowa/y, nie występują u mnie żadne niepokojące objawy infekcji: 

gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (w przypadku 

alergii- konieczne jest zaświadczenie od lekarza).  Ponadto nie miałam/em świadomego 

kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą 

na kwarantannie.  

2. Oświadczenie o stanie zdrowia.  

Oświadczam, że w nie przebywam na zwolnieniu lekarskim/kwarantannie w związku z Covid-

19 oraz innymi chorobami o objawach infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, 

wysypka, inne nietypowe objawy (dotyczy także domowników). 

3. Zapoznałem/am się z Procedurami  zachowania bezpieczeństwa i zasadami funkcjonowania 

Samorządowego Ośrodka Kultury I Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej  w trakcie 

pandemii COViD 19 

4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. 

Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego 
dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie 
Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, Patryk Hebrowski, e-mail: iod@sokibp.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu udziału Państwa w zajęciach 
organizowanych przez SOKiBP oraz zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa Państwu i innym osobom 
uczestniczącym w zajęciach. 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych 
osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność uczestnictwa Państwa w zajęciach organizowanych przez SOKiBP. 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

Jaworzyna Śląska, dnia ................................................   ………………………………………………….. 
czytelny podpis    


