
 

 

  

Zgodnie z ogłoszonymi przez MKiDN wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce warunkiem przystąpienia do świadczenia pracy/usług na rzecz 
NFM jest złożenie poniższego oświadczenia. 

 
SARS-CoV-2 – oświadczenie o stanie zdrowia 

 
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w chwili składania niniejszego oświadczenia: 

- nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2, 
- nie przebywam na kwarantannie, 
- nie jestem objęta/y nadzorem epidemiologicznym, 

oraz że: 
- w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą chorą na SARS-CoV-2 lub nosicielem 

koronawirusa, 
- w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem zagranicą w krajach, w których stwierdzono przypadki 

zakażenia SARS-CoV-2, 
- w ciągu ostatnich 3 dni nie miałam/em podwyższonej temperatury ciała tj. powyżej 37,5 ºC. 

 
Jednocześnie oświadczam, że jeżeli do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii SARS-CoV-
2 w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy mną a NFM moja sytuacja w opisanym wyżej zakresie 
ulegnie zmianie, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego lub osobę 
odpowiedzialną za kontakt z NFM w sprawach związanych z realizacją zawartej z NFM umowy. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

a. administratorem moich danych osobowych podanych w umowie zawartej z NFM oraz wskazanych w 

dokumentach związanych z realizacją umowy, w szczególności dokumentach rozliczeniowych, jest 

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM, 

b. IOD NFM jest Piotr Schmidt (iod@nfm.wroclaw.pl), 

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz rozliczenia 

umowy / art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO. 

d. dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych i właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a także służbom sanitarnym, w 

szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz innym podmiotom, o ile będzie to wynikało 

z przepisów prawa, 

e. NFM nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich, 

f. dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania przedmiotu umowy oraz po jej zakończeniu – 

przez czas niezbędny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, 

g. Posiada Pan/Pani prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

h. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych ze 

względu na szczególną sytuację, jak również ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu 

administratorowi danych, 

i. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

j. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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