
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W AUSTRIACKIM FORUM KULTURY

I. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem 
SARS–CoV–2.

II. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 
oświadczenia:

1)  nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów 
charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam 
podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności, oraz utraty powonienia i smaku;

2)  nie zostałam/em poddana/ny przed wydarzeniem żadnej procedurze sanitarnej w związku z 
zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam, ani żadna z 
osób, z którymi miałam/em w ostatni czasie kontakt, na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny  
nadzorowi epidemiologicznemu.

III. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych osób, zobowiązuję się przebywając na terenie 
Austriackiego Forum Kultury do:

1)  zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;
2)  zachowania stosownego odstępu od innych osób;
3)  stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników Austriackiego 

Forum Kultury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób uczestniczących w 
wydarzeniu.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 w Polsce. 

IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................

NUMER TELEFONU ...................................................................................

ADRES E-MAIL ...................................................................................

DATA WYDARZENIA ...................................................................................

…………………………………………
data oraz podpis uczestnika wydarzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa.
2. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych – pisemnie, na adres siedziby lub mailowo  
(warschau-kf@bmeia.gv.at).
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Artykuł 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 
interesów osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  innej  osoby fizycznej)  oraz  Artykuł 9  ust.  2  lit.  i  (przetwarzanie  jest  niezbędne  ze 
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania szerzeniu epidemii COVID--19.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 28 dni od daty wydarzenia. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz organom lub 
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności Pana/Pani dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia 
zakażenia wirusem SARS–CoV–2 u jednego z innych gości wydarzenia.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do 
Pani/Pana danych osobowych;  prawo do  żądania sprostowania (poprawiania)  Pani/Pana danych  osobowych;  prawo do  żądania 
usunięcia  Pani/Pana  danych  osobowych;  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych;  prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. W Przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przys ługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
11. Podanie danych jest dobrowolnie jednak odmowa podania danych uniemożliwi udział w wydarzeniu.


