
 

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia (COVID) 

uczestnika imprezy lub wydarzenia kulturalnego oraz edukacyjnego odbywającego się w 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w dniu ……………………………. roku 

 

 

Oświadczam, że:  

- nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani moich 

domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji m.in. gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła); 

- nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym; 

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 

zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym; 

- zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 

koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązujące w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie; 

- oświadczenie składam w związku z przebywaniem na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie między innymi: uczestnictwem we wszelkich imprezach lub wydarzeniach 

kulturalnych oraz edukacyjnych odbywających się w Muzeum; 

- zobowiązuję się również do przekazania informacji do sekretariatu Muzeum, gdyby w trakcie 

imprezy lub wydarzenia lub okresie bezpośrednio po nich następującym pojawiły się zmiany 

w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.  

 

 

Potwierdzam i jestem świadom/a, że podawanie nieprawdziwych informacji grozi 

konsekwencjami.  

 

 

………………………………………  ……………………………………………  

Data, imię i nazwisko (CZYTELNIE)   Własnoręczny podpis  

 

 

Telefon:    ……………………………………………………… 

Mail:     …...…………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie adres: 

Al. Jana Pawła II nr 39; 31-864 Kraków, telefon: +48 12 642-87-00 wew. 100, mail: 

info@muzeumlotnictwa.pl. 

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe, nawet w przypadku, gdy nie pochodzą one 

od osoby, której dotyczą, pod warunkiem poinformowania tej osoby w trybie art. 14 RODO o 

przetwarzaniu jej danych osobowych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu w celu ochrony zdrowia pracowników i osób 

znajdujących się w Muzeum na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO związku z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:, tj. organom władzy publicznej, 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Muzeum 

przetwarzają dane osobowe  

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: żądania 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

6. Podanie danych osobowych jest wymagane obowiązującymi przepisami, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w imprezie lub w 

wydarzeniu. 

7. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres 3 miesięcy. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane 

osobowe są przetwarzane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

11. Administrator udziela informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących uprawnień pod adresem poczty elektronicznej: 

malgorzata.piela@muzeumlotnictwa.pl 

 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Data        Własnoręczny podpis 

 

mailto:info@muzeumlotnictwa.pl

