
W związku z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa na terenie Gryfickiego Domu Kultury 
w stanie pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Covid-19 i zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego 
dalej „RODO”, informuje się, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@gdk-art.net,  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia zarażenia wirusem 

SARS-CoV-2 (Covid-19) na podstawie wyrażonej zgody i w odniesieniu do ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także bieżących rozporządzeń wydawanych przez 
Radę Ministrów, Ministra Zdrowia lub Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w myśl Art. 9 
ust. 2 lit. a) i c) RODO. Zgoda wyrażana jest poprzez świadome działanie – wejście na teren budynku. 
Zebrane dane pomogą w ustaleniu osób mogących ulec zarażeniu i umożliwi powiadomienie 
wpisanych osób o sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, jak np. pracownicy Administratora, służby medyczne, czy 
SANEPID. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
o ile zezwalają na to przepisy prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku przebywania na terenie 
budynku.  

9. Rejestr prowadzony jest w celu minimalizacji zagrożenia zarażeniem. 
 


