OŚWIADCZENIE
w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że:
1. Jestem/nie jestem* osobą w pełni zaszczepioną przeciw Covid-19;
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zwiedzania (w stanie epidemii COVID-19), dostępnym na
stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Płocką Galerię Sztuki danych osobowych, podanych w oświadczeniu,
przez okres 14 dni od wydarzenia, w którym brałam/em udział, oraz udostępnienie tych danych Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, w razie powstania takiej konieczności.
…………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko czytelnie, nr telefonu do kontaktu

…………………………………………………………………………….
data, własnoręczny podpis

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGS prosimy osoby niezaszczepione o złożenie poniższego
oświadczenia.
Oświadczam, że:
1. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, w ciągu ostatnich 14 dni, przed datą podpisania niniejszego oświadczenia nie
miałam/em kontaktu/miałem kontakt* z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na COVID-19, ani
inną grypopodobną infekcją układu oddechowego;
2. Nie jestem objęta/y hospitalizacją, izolacją w warunkach domowych, nie przebywam na kwarantannie ani pod
nadzorem epidemiologicznym, w związku z epidemią COVID-19;
3. Nie występują/występują* u mnie objawy infekcji dróg oddechowych, podobne do grypy, w tym w szczególności,
w chwili podpisania niniejszego oświadczenia:
- nie mam podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C)/mam podwyższoną temperaturę (powyżej 37,5°C) *
- nie występują/występują* u mnie bóle mięśniowe,
- mam/nie mam* duszności,
- mam/nie mam* kaszel,
- mam/nie mam* zaburzenia węchu i smaku.
4. Zobowiązuję się do zachowania wszelkiej ostrożności i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa,
mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym korzystania z udostępnionych
środków dezynfekujących oraz przestrzegania zaleceń w tym zakresie.
5. Zobowiązuję się do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po nim
pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
……………………………………………………………………..
data, własnoręczny podpis
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA informacyjna RODO
dotycząca gromadzenia danych osobowych w związku z epidemią COVID-19
Płocka Galeria Sztuki przetwarza dane osobowe gości Galerii, w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz
informację o zaszczepieniu przeciwko COVID – 19 i objawach chorobowych występujących przy COVID – 19, (podstawa
prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a, c i d RODO)
1. Celem przetwarzania powyższych danych jest ochrona gości Galerii przed kontaktem z osobą chorą na Covid –
19 lub osobą, u której występują objawy chorobowe typowe dla Covid – 19, ewentualne w celu poinformowania
gościa, o możliwości kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
2. Administratorem danych jest Płocka Galeria Sztuki, Płock ul. Sienkiewicza 36.
3. Sposób przetwarzania danych:
− odbiorcami zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
− dane osobowe będą przechowywane przez PGS przez 14 dni od daty wydarzenia, którego dotyczą,
− wypełniający Oświadczenie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
− podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
4. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
……………………………………………
własnoręczny podpis

