
 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ LITERACKICH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKI DOM LITERATURY W ZWIĄZKU 

Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niżej podpisany/podpisana 

 

......................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)                                         (numer telefonu) 

 

oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną 

koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym oraz w przeciągu ostatnich 7 dni  miałem / miałam kontaktu 

z osobą zakażoną koronawirusem SARS-Cov-2. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym oświadczeniu  (imię  i nazwisko  oraz  numer  telefonu)  

wyłącznie  w  celu  ich  ewentualnego udostępnienia na żądanie właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczam, że zostałam pouczona/zostałem pouczony, że: 

1) wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez Wrocławski Dom 
Literatury wyłącznie  w  celu  ich  ewentualnego udostępnienia na żądanie 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przez czas nie dłuższy 
niż okres 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, 

2) administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Wrocławski  Dom 
Literatury,  a  dane  te  będą  przetwarzane  w  miejscu prowadzenia 
działalności przez administratora, 

3) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do własnych danych 
osobowych i prawo  do  ich  poprawiania  lub  sprostowania,  prawo  skargi  na  
niezgodne  z  prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO, ze względu na 
szczególne okoliczności istniejące po stronie osoby, której dane dotyczą, a także 
prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  
przed  jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed 
upływem okresu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia Wrocławski 
Dom Literatury będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, 

4) Wrocławski  Dom Literatury w ramach realizacji celu przetwarzania może 
przekazywać dane osobowe wyłącznie odpowiednim pracownikom właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

5) wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych należy kierować na adres: Wrocławski Dom Literatury, Przejście 
Garncarskie 2, 50-107 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres 
poczty elektronicznej:  iod@domliteratury.wroc.pl,  wpisując  w  temacie  
wiadomości „Dane  osobowe”,  a  także  pod  numerem  telefonu  +48 71 364 
69 71.  Aktualne dane Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  WDL: Ewa 
Więcław, mail: iod@domliteratury.wroc.pl. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem organizacji 
widowni Wrocławskiego Domu Literatury zobowiązuję się do jego 
bezwzględnego przestrzegania   

 

 

…………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 


