
WYDARZENIE: TAŃCZ MNIE. COHEN – 14.03.2021r.  

Dom Kultury w Przecławiu 

ul. Zielona 52 

39-320 Przecław 

W związku z  istniejącym  wysokim ryzykiem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz 

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników Domu Kultury w Przecławiu i mieszkańców Gminy 

Przecław proszę o udzielenie niezbędnych odpowiedzi na pytania, które wykluczą potencjalne ryzyko zarażenia 

wirusem. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?  

 Tak 

 Nie 

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2? 

 Tak 

 Nie 

3) Czy występują u Pana(i) objawy? 

 Gorączka powyżej 38C 

 Kaszel 

 Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

 Brak w/w objawów 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:  

a) Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest Dom Kultury w Przecławiu reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy 

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław, tel. 17 749 39 80, 17 749 39 83, e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl,  

b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: 

spiecuch@przeclaw.org lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;  

c) Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy; 

d) dane udzielone w ankiecie będą przetwarzane przez okres 2 tygodni, po tym okresie będą usuwane; 

e) podanie ww. danych jest zgodne z art. 9 ust. 2 lit i art.6 ust. 1lit. d i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej; 

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;  

g) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

h) Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  w rozumieniu RODO. 

 

…………………………………………………………….. 

podpis 

Data  

IMIĘ I NAZWISKO  
 

Numer telefonu do kontaktu  

Adres zamieszkania  


