OŚWIADCZENIE CZYTELNIKA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
W związku z Państwa korzystaniem z oferty placówek Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza
w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych
uczestników, Biblioteka uprzejmie prosi o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą
zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
Złożenie oświadczenia o treści zawartej w I części jest warunkiem korzystania z oferty placówek
Biblioteki.
Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie
prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu
znajduje się na odwrocie niniejszego oświadczenia.
I. CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA
Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisana(y)

……………………………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych czytelników, zobowiązuję się
przebywając na terenie Biblioteki do:
1) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;
2) Zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;
3) Stosowania się do poleceń pracowników Biblioteki.
…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)
II. CZĘŚĆ FAKULTATYWNA
Jeśli Państwo zechcą mogą Państwo pozostawić swoje dane kontaktowe
W celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia,
że osoba zakażona przebywała w placówce Biblioteki:
wyrażam zgodę i dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe: _____________________________;
zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. J. U.
Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, adres: ul. Braci Wagów 1. Adres do
korespondencji: 02-776 Warszawa, ul. Wasilkowskiego 6, tel.: 022 648-67-76, e-mail:
sekretariat@ursynoteka.pl
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować ze
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc na adres
email: iod@ursynoteka.pl lub ww. adres do korespondencji.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z sytuacją epidemiologiczną
spowodowana COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia
lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych (art.
6 ust. 1 lit. d RODO).
4. Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie
wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdym dowolnym momencie
wycofać, z zachowaniem formy pisemnej (w tym email).
5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia oświadczenia o
cofnięciu wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 tygodni. Po tym czasie
Biblioteka będzie usuwać zebrane oświadczenia.
7. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem sytuacji, w której
Biblioteka będzie zobowiązana udostępnić dane do Sanepidu i innych uprawnionych
służb ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
8. W stosunku do Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez
udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

