Kraków, dn. .....................................

Ja, ................................................................................................................. niżej podpisany
oświadczam, że:
• nie jestem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
• nie przejawiam żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej
38°C, kaszel, problemy z oddychaniem;
• zapoznałem się z Regulaminem zwiedzania w Muzeum.

Jednocześnie zobowiązuję się, że w przypadku pojawieniu się objawów choroby COVID19 nie wezmę udziału w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Fotografii oraz
poinformuję pracowników Muzeum o wystąpieniu objawów choroby COVID-19.

Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury w chwili przyjścia do Muzeum.

DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
1. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................
2. Aktualny numer telefonu:
...........................................................................................................................................................................
3. Tytuł i data wydarzenia:
.............................................................................................................................................................................

Podpis

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Fotografii w Krakowie, ul.
Józefitów 16.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mhf.krakow.pl,.
3) celem przetwarzania jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań
prewencyjnych oraz sprzedaż biletów i organizacja wydarzenia kulturalnego na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. E.
4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie
informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii oraz w zakresie danych
przetwarzanych w procesie sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia
uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
9) Pani/Pan dane nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz nie będą profilowane.

