
OŚWIADCZENIE OBLIGATORYJNE 
dla udziału w Wydarzeniu 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………..……. oświadczam, że według mojej 
najlepszej wiedzy: 
 

- nie jestem osobą zarażą wirusem SARS - CoV – 2 (wywołującego chorobę oznaczaną jako 
COVID-19) ; 

 
oraz 
 

- nie jestem poddany/a kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. 
 
 
     
 ……………………………………………………………………. 
        data i podpis 
 
 

OŚWIADCZENIE FAKULTATYWNE  
dla udziału w Wydarzeniu 

 
UWAGA! Wypełnienie poniższego oświadczenia nie jest obowiązkowe dla udziału w Wydarzeniu.  
 
Zachęcamy jednak Państwa do pozostawienia danych kontaktowych co ułatwi służbom 
sanitarnym podjęcie stosownych działań w wypadku wykrycia, że osoba zarażona brała udział 
w Wydarzeniu. 
 
 
Dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe – na wypadek konieczności kontaktu w związku z 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 
 
(telefon, e-mail) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych (kontaktowych) przez Krakowskie 
Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie celem podejmowania działań niezbędnych dla zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 
     
 ……………………………………………………………………. 
        data i podpis 

 
 

W związku z panującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii koronawirusa SARS-
COV-2 i bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe 
zwróciło się do Państwa o złożenie Oświadczenia i udzielenie informacji, co do okoliczności mających 
wpływ na ryzyko nosicielstwa przedmiotowego wirusa. 

Przedmiotowe informacje niezbędne są dla wdrożenia adekwatnej dla istniejących zagrożeń profilaktyki 
rozprzestrzeniania się choroby. Konieczność odebrania od Państwa powyższych informacji 
przewidziana została w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Generalnego Inspektora Sanitarnego.   

Informacje powyższe stanowią dane osobowe, a co za tym idzie - Biuro informuje, że ich  
Administratorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.  

 

Z Biurem kontaktować można się: 

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl 

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dla uczestnictwa w organizowanym przez Biuro Wydarzeniu podanie danych w Oświadczeniu 
Obligatoryjnym jest obowiązkowe. Nie podanie przez Państwa tych danych skutkować będzie 
odmową dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu. 



Podanie danych osobowych (kontaktowych) zawartych w ramach Oświadczenia fakultatywnego 
nie jest obowiązkowe dla Uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Podane przez Państwa dane osobowe Biuro przetwarzać będzie w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych, stanowiących dane 
szczególnej kategorii (w przedmiotowym wypadku informacji w przedmiocie Państwa stanu zdrowia), 
stanowi: 

 art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Generalnego Inspektora 
Sanitarnego; 
 
oraz 
 

 art. 9 ust. 2  lit. b RODO w związku z art. 207 § 2 Kodeksu pracy oraz art. 209(2) § 1 Kodeksu 
pracy; 

W odniesieniu zaś do pozostałych danych osobowych, przekazanych przez Państwa w Oświadczeniu 
Obligatoryjnym, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Biuro jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z art. 207 § 2 Kodeksu pracy oraz art. 209(2) § 1 Kodeksu pracy oraz przywołanymi wytycznymi. 

Dane kontaktowe zawarte w Oświadczeniu Fakultatywnym (o ile zostały podane) przetwarzane będą 
na podstawie Państwa dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. Udzielona zgoda może zostać w 
każdym czasie odwołana, bez wpływu na legalność przetwarzania tych danych do czasu odwołania 
zgody. 

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie przez okres 2 tygodni od ich zebrania.  

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

-  uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe – w 
zakresie w jakim organy i służby te działać będą celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19; 

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usług IT, 
takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W takim przypadku jednak wskazane 
podmioty nie będą uprawnione do przetwarzania Państwa danych w żadnych innych celach, niż na 
potrzeby świadczonych Biuru usług; 

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych, decydując o sposobie i 
celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z 
przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu prawo:  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji, czy Administrator 
przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 

• sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są 
już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

• prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie 
będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wyznaczyło Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych 
Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków oraz przez e-mail: 
rodo@kbf.krakow.pl 

 


