Warszawa, ………………. 2020 roku

Imię i nazwisko: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
nr telefonu: ………………………………………………………………

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi bądź odbywającymi
kwarantannę. Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub nie znajduję się pod
nadzorem epidemiologicznym.

…………..………..………………………….…………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą
w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych, korzystając z adresu e-mail:
daneosobowe@bn.org.pl lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
3. Cele i podstawy przetwarzania
A. W celu poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
374), wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
B. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, w tym materiałów
bibliotecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach, Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późn.zm., ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia, Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm., rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
Dz. U. z 2017 r., poz. 1948) - dotyczy to również wizerunku;
C. W celach archiwalnych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece
Narodowej przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.
5. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę
Narodową danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
6. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli, Państwa
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne
do realizacji Imienin Jana Kochanowskiego.
8. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa.

