
Nazwa wydarzenia: ……………………………………………………………………………………………

Data wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………

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

Szanowni Państwo,

w związku z występującym na terenie kraju ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Centrum Sztuki
Współczesnej  „Znaki  Czasu”  w  Toruniu,  realizując  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 pragnące uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w
Centrum  Sztuki  Współczesnej  „Znaki  Czasu”  w  Toruniu  zobligowane  są  do  udostępnienia  danych
osobowych oraz złożenia oświadczenia o treści jak poniżej.

INFORMACJE PODSTAWOWE 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W CSW

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w To-
runiu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń.

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest Pani Mał-
gorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zapisu Pani/Pana na organizowane w
CSW wydarzenie kulturalne oraz w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu w związku z udziałem
Pani/Pana w organizowanym w CSW wydarzeniu kulturalnym.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
zw. z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zadaniem CSW jako instytucji kultury jest upowszechnianie kultury. Realizacji przywołanego zada-
nia służy m.in. organizowanie spotkań, paneli dyskusyjnych, wykładów, zajęć bibliotecznych, eduka-
cyjnych, warsztatów kinowych. W celu dokonania zapisu na wskazane powyżej wydarzenia kultural-
ne, konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych pozwalających na stworzenie listy uczestników
poszczególnych wydarzeń i w razie potrzeby - na ewentualny kontakt z Panią/Panem w związku z
chęcią uczestniczenia przez Panią/Pana w danym wydarzeniu oraz dodatkowo, z uwagi na obowiązu-
jący w kraju stan epidemii – na ewentualny kontakt z Panią/Panem w przypadku stwierdzenia u które-
goś z uczestników wydarzenia bądź osób prowadzących wydarzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-
2 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej).

5. Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom danych osobo-
wych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem
udostępnienia  Pani/Pana  danych  osobowych  Głównemu  Inspektorowi  Sanitarnemu  w  przypadku



stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzenia kulturalnego bądź osób prowadzących wydarzenie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
filowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po upływie dwóch tygodni liczonych od dnia przeprowa-
dzenia wydarzenia.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest umożliwienie Pani/Panu
udziału w organizowanym przez CSW wydarzeniu kulturalnym.  W przypadku niepodania danych
osobowych nie będzie możliwa realizacja wskazanego powyżej celu.

Oświadczenie uczestnika wydarzenia kulturalnego

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby, nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o powyższym CSW.



Nazwa wydarzenia: ……………………………………………………………………………………………

Data wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie uczestnika wydarzenia kulturalnego

Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem się  z  Informacjami  podstawowymi  dotyczącymi  przetwarzania
danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych w CSW.
Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby, nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o powyższym CSW.

Imię i nazwisko Dane kontaktowe
(nr telefonu lub inny sposób kontaktowania się)
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