
Kwestionariusz osoby uczestniczącej w wydarzeniach 
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku

w okresie pandemii COVID-19 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na 
podstawie 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 Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ja, niżej podpisana/y (bądź imię i nazwisko dziecka):
Imię

Nazwisko

Numer telefonu

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

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu 
organizowanym w BGSW wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję 
się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 
epidemiologiczne, a także BGSW na adres mailowy:

j.jerzewska@bgsw.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus.

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego 
zasad bezpiecznego funkcjonowania instytucji w trackie epidemii COVID-19, 
obowiązującego w BGSW.

Nazwa wydarzenia i ramy czasowe:



Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane 
osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest  Bałtycka Galeria 
Sztuki Współczesnej, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A,  76-200 Słupsk, tel. 59 842 56 74 
e-mail: sekretariat@bgsw.pl . 
Inspektor ochrony danych We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych 
na adres mailowy: iod@bgsw.pl

Cel przetwarzania Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i zdrowia w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane organom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Prawa osób Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych jest dobrowolne, niemniej wymagane 
aby wejść na teren BGSW.
Data:

Podpis Uczestnika (opiekuna prawnego)


