
Załącznik Nr 1 

do Aneksu Nr 2 z dnia 8 lipca 2020 r. 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA - UCZESTNIKA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH 

PODCZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 

 

Data i nazwa wydarzenia  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego : ………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do kontaktu:……………………………………………………………………………………………………….. 

Data usunięcia danych osobowych oraz złożonych oświadczeń : ………………………………………………….. 

 

W związku z występującym na terenie kraju ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi , realizujący wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, wprowadziło rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób 

odwiedzających naszą instytucję, a także nawiązanie kontaktu w przypadku stwierdzenia u któregoś z 

uczestników wydarzenia, bądź osób prowadzących wydarzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z powyższym osoby chcące uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w 

Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zobligowane są do udostępnienia danych osobowych 

oraz złożenia oświadczenia  o treści jak poniżej : 

1. Nie obserwuję u swojego dziecka, jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy 

lub wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności: podwyższonej temperatury, gorączki, 

kaszlu, duszności, problemów z oddychaniem, utraty węchu lub smaku, bądź innych 

niepokojących objawów, jak również nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie przebywało poza granicami Polski. 

3. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miało świadomego kontaktu z osobami 

zakażonymi, przebywającymi na kwarantannie, powracającymi z kraju/rejonu objętego 

występowaniem COVID-19. 

4. Jeśli dowiem się, że moje dziecko jest zakażone COVID-19 lub wystąpią u niego objawy typowe 

dla tego wirusa, lub będę miał/a podejrzenie, że może być jego nosicielem lub dowiem się, że 

miało kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas moje dziecko nie 

weźmie udziału w wydarzeniach organizowanych przez CMWL.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z aneksem do Regulaminu zwiedzania CMWL dla 

uczestników wydarzeń organizowanych podczas epidemii SARS-CoV-2 i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

6. Mam pełną świadomość, że pomimo przedsięwzięcia przez Centralne Muzeum Włókiennictwa 

w Łodzi wszelkich środków bezpieczeństwa, udział w wydarzeniach wiąże się z ryzykiem 

zakażenia COVID-19, w związku z czym w przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić 

wobec Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi żadnych roszczeń i pretensji. 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centralnego Muzeum Włókiennictwa w 

Łodzi o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u siebie/domowników w związku z wirusem 

COVID-19. 

 

 

Data………………………………………………. Podpis……………………………………………. 



 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

ORGANIZOWANYCH W CMWŁ 

 

W związku z realizacją wymogów 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 i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cmwl.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja  
i upowszechnianie kultury), a w szczególności w celu dokonania zapisu na organizowane w CMWŁ wydarzenie 
kulturalne (spotkania, panele dyskusyjne, wykłady, zajęcia biblioteczne, edukacyjne, warsztatowe, kinowe) oraz 
w celu nawiązania z Panią/ Panem kontaktu w związku z organizowanym wydarzeniem kulturalnym na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. a i e,  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
Dodatkowo z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii – na ewentualny kontakt z Panią/Panem  
w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzenia bądź osób prowadzących wydarzenie zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 (Art. 6 ust.1 lit. d – przetwarzanie  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dotyczą lub innej osoby fizycznej). 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa w tym Główny Inspektor Sanitarny w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników 
wydarzenia bądź osób prowadzących wydarzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 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 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Data………………………………………………. Podpis……………………………………………. 


