Załącznik nr 1 do
Regulaminu Lekcji Muzealnych organizowanych
w Muzeum Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Formularz osoby uczestniczącej w Lekcji muzealnej
organizowanej w Muzeum Warszawy

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA LEKCJI MUZEALNEJ
Imię/Imiona

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/mieszkania

DANE KONTAKTOWE
Telefon
Oświadczenia
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią i akceptuję Regulaminu Lekcji Muzealnych
organizowanych w Muzeum Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
2. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywam
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.
4. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez
Muzeum Warszawy w celu przeciwdziałania, zwalczania a w szczególności zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 oraz innych chorób zakaźnych.
5. Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.
6. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Warszawa, dnia ...................................

...........................................................
1
podpis Uczestnika Lekcji

1

W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia i oświadczenia podpisuje rodzic/opiekun prawny
Uczestnika Lekcji.

1

Klauzula informacyjna dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów
w tym koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 (dalej zwane: „RODO”)
informuję iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą przy Rynek Starego
Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.
st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się
NIP 5251290392;

2.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum;

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie
danych jest konieczne do powiadamiania Państwa o wykryciu przypadków zakażenia wirusem COVID-19
oraz innych chorób zakaźnych wśród osób przebywających w Muzeum Warszawy oraz udzielaniu informacji
o ryzyku zakażenia podczas wizyty w Muzeum Warszawy lub udziałem w wydarzeniu organizowanym przez
Muzeum Warszawy.

4.

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c i d RODO
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji
kryzysowych.

5.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej w województwie.

6.

Pani/Pana dane mogą zostać powierzone powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni,

8.

Podanie danych osobowych umożliwiających Pana/Pani identyfikację jest obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa, jeśli administrator nie będzie posiadał tych danych nie będzie mógł zrealizować celu
przetwarzania.

9.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Pani/Pan następujące prawa:



prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;



prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa,



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

11. Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany,

w

tym

w formie profilowania.
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