
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III QUIZ GRYFA  
20.06.2021 

 
W związku z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa uczestników III 
QUIZU GRYFA w dn. 20.06.2021 r.  
 
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na 
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko/czytelnie/ i nr telefonu 

 
W związku z uczestnictwem w wycieczce wyrażam zgodę na przetwarzanie moich osobowych tj. imienia, 
nazwiska i nr telefonu. O zasadach przetwarzania danych informuje załączona klauzula. 
 
………………………………………. 
Podpis  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 
w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – 
dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników quizu jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
z siedzibą przy Rynku Staromiejskim 2-4, 73-110 Stargard; 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iodgrzegorzgrenda@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
-    wzięcia udziału w III Quizie Gryfa;  
- wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia  
i zdrowia uczestników - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa; Organizator udostępnia dane osobowe także Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 
porządkowym umożliwiając dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem 
SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu. 

7. Dane przechowywane będą przez okres 2 tygodni. 
8. Uczestnik rajdu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

9. Uczestnik rajdu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2, email: kancelaria@uodo.gov.pl; 

10. Dane Uczestnika quizu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

 

   

 

 

 

  


