ANKIETA
Zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz GIS, osoba biorąca udział w imprezie zorganizowanej przez
Barlinecki Ośrodek Kultury jest zobowiązana do pozostawienia swoich danych kontaktowych na
wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2. Dane są zbierane w celu
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zarażoną.
Dane uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(nr telefonu kontaktowego)

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał Pan/i/podopieczny bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono
zakażenie korona wirusem?
TAK
NIE
2.Czy Pan/i/podopieczny lub ktokolwiek z domowników miał objawy infekcji w ciągu ostatnich 14
dni?
TAK
NIE
3.Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał Pan/i/podopieczny lub ktokolwiek z domowników za
granicą?
TAK
NIE
4.Czy jest Pan/i/podopieczny lub ktokolwiek z domowników objęty kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym?
TAK
NIE
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy
konsekwencji związanych z istnieniem ryzyka zarażenia koronawirusem w związku z przebywaniem
wśród innych osób i ryzyka zarażenia swoich najbliższych oraz pracowników BOK.
……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

(data i podpis os. przyjmującej)

( podpis uczestnika)

Wynik pomiaru temperatury: …………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych zebranych w ankiecie (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
RODO) jest Barlinecki Ośrodek Kultury ( BOK ). Zebrane dane osobowe, zostaną wykorzystane przez Administratora w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przetwarzanie odbywa się w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w
szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: wykonywanie zadania
realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia
publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
powyższych celów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie,
ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także
prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Kontakt w
sprawach ochrony danych osobowych: iod@bok.barlinek.pl Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w
placówce można uzyskać na stronie internetowej lub na miejscu w placówce.

