
 

 

 

Kraków, dnia 6 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

Regulamin zachowania się na terenie Centrum Kultury „Dworek 

Białoprądnicki” w okresie stanu epidemii. 

 
W budynkach Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” obowiązuje: 

a) nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maski lub przyłbicy; 

b) nakaz zachowania minimalnej odległości od innej osoby co najmniej 2 metrów (z 

wyjątkiem dzieci do lat 13, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz osób, 

które nie mogą poruszać się samodzielnie); 

c) zakaz gromadzenia się; 

d) zakaz korzystania z szatni; 

e) nakaz unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi typu poręcze; 

f) nakaz dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu; 

g) nakaz stosowania się do ewentualnych nowych dodatkowych zaleceń pracowników 

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i ochrony związanych z zapobieganiem COVID-19; 

h) nakaz przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w 

miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia 

epidemicznego COVID-19; 

i) nakaz korzystania z wyznaczonych toalet pojedynczo; 

j) nakaz odebrania dziecka w ciągu 2 godzin od zgłoszenie przez opiekunów niepokojących 

objawów chorobowych. 

Pracownicy Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” posiadają uprawnienie do 

niewpuszczania do obiektów osób, w stosunku do których istnieje przypuszczenie, że swoim 

stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych np. osób z uporczywym kaszlem. 

Informujemy, że nasi pracownicy, ze względów bezpieczeństwa i dbając o zdrowie 

uczestników, mogą zmierzyć temperaturę (bezdotykowo) korzystającym z naszych zajęć lub 

wydarzeń. 

Brak zastosowania się do powyższych nakazów i zakazów może spowodować zakaz 

uczestnictwa w wybranej formie kulturalnej. 

Niniejszy regulamin będzie obowiązywał aż do odwołania. 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym regulaminem. 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: 

…………..……………………. …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kraków, dnia …………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że uczestnik, który bierze udział w warsztatach / zajęciach cyklicznych: 

− nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym w związku           

z COVID-19; 

− według swojej najlepszej wiedzy nie przebywał w ciągu ostatnich 14 dni z osobami 

objętymi nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną w związku z COVID -19; 

− jest zdrowy i nie występują u niego objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból 

gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy; 

− a także wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum Kultury „Dworek 

Białoprądnicki” o zmianie powyższego stanu.  

 

Imię i nazwisko:………..……………………. 

…………………… 

            Podpis 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki „ 

2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w imieniu administratora jest Pani Elżbieta Pędziałek 

Kunert e- mail: iod@dworek.eu 

3) Dane osobowe: imie i nazwisko – numer telefonu będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą 

lub innej osoby fizycznej 

b) art. 9 ust 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym    w 

dziedzinie zdrowia publicznego w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),     a także wykonaniem obowiązku 

Administratora - przekazanie danych na żądanie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).  

 

 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie wskazanego oświadczenia przez okres trwania 

zajęć/ warsztatów co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz innych przepisów 

prawa, które Administrator jest zobowiązany przestrzegać.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) Podanie tych danych jest obligatoryjne w ze względów związanych z interesem publicznym              w 

dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku 

związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2             i 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

8) Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością uczestniczenia w wydarzeniu. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przekazywane do państw trzecich 
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