Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach organizowanych
w siedzibie Filmoteki Narodowej – Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Imię, nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wypełnić DRUKOWANYMI literami)
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Oświadczam, że nie doświadczam żadnych objawów choroby ani przeziębienia, a mój stan zdrowia nie
wskazuje na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Jednocześnie składam następujące oświadczenia na potwierdzenie okoliczności związanych z
możliwością zakażenia ww. wirusem:
1. Nie jestem objęty/a kwarantanną;
2. Nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym;
3. Nikt z moich domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym;
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
5. Nie występują u mnie obecnie ani nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji (gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe);
6. Żadne z ww. objawów nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni ani nie występują obecnie u nikogo
z moich domowników.
……………………………………………………………
(data, podpis)

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa | t: +48 22 380 49 00 | f: +48 22 380 49 01 | sekretariat@fina.gov.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w Oświadczeniu, tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu jest Filmoteka Narodowa – Instytut
Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).
2. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu będą przetwarzane przez Administratora w zakresie danych zwykłych: imię, nazwisko, nr telefonu – w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników w związku z uczestnictwem w wydarzeniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) (ochrona żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz uzasadniony interes prawny FINA).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub
elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
4. Pozyskane przez Administratora dane osobowe Uczestnika zawarte w Oświadczeniu nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich oraz nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane Uczestnika będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia wydarzenia – po tym okresie będą usuwane przez Administratora.
6. W stosownych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione:
1)

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)

pracownikom, współpracownikom oraz członkom organów Administratora,

Ponadto dane osobowe Uczestnika zawarte w Oświadczeniu w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z
udziałem w wydarzeniu będą mogły zostać przekazane przez Administratora właściwym służbom sanitarnym, przy czym dane będą przechowywane
przez Administratora nie dłużej niż 14 dni od dnia wydarzenia.
7. Administrator gwarantuje należytą ochronę danych Uczestników dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu
zapobieżenie bezprawnemu przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto, Administrator dokłada
szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1)

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

2)

pozyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3)

adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

4)

dokładne i aktualne,

5)

nieprzechowywane dłużej niż jest to niezbędne,

6)

bezpiecznie przechowywane.

8. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1)

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

2)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora,

3)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych
naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt 1 i pkt 2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
Informację otrzymałem/am
……………………………………...…………………………………………………
(wypełnić DRUKOWANYMI literami: miejscowość, data, podpis)
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