KLAUZULA INFORMACYJNA
(OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID19)
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany
przez Prezydenta z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia nr 15, 64-100 Leszno.
Z Administratorem można się skontaktować:
• telefonicznie pod numerem telefonu 65529 81 00
• elektronicznie za pomocą adresu e-mail um@leszno.pl
• listownie na adres UM w Lesznie.
2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w następujący sposób za pomocą adresu e-mail na adres iod@leszno.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA:
• Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
• Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
PODSTAWY PRAWNE:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
• Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.);
• wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania epidemii
wirusa SARS-COV-2 w Polsce przydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny.
4.Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania
tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania w celu przekazania
służbom sanitarnym.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa:
• prawo żądania dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
• prawo żądania ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;
• prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art.
17 ust. 3 RODO); •prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych osobowych jest określone w Wytycznych dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektor Sanitarny.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.

Więcej informacji na www.ngo.leszno.pl oraz fanpage Leszczyńskie NGO

