
 

Oświadczenie uczestnika 

XXXV Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków 

przy ul. Lipowej. 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na 

podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:  

(nazwa wydarzenia )  

 

Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu:……………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, 

poprzedzających złożenie oświadczenia: nie posiadam objawów wskazujących na zakażenie 

koronawirusem, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie 

miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem.  

2. Oświadczam, że w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w w/w Kweście, 

wystąpią u mnie objawy wskazujące na zakażenie COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Radio Lublin S.A (adres mailowy:kwesta@radio-lublin.pl), 

właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne oraz podjąć niezbędne kroki wg 

wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus/, ponadto wiadome mi jest, iż otrzymam 

takie powiadomienie z Radia Lublin w sytuacji gdyby pojawiło się tam ognisko COVID-19.  

3. Zobowiązuję się do pełnego przestrzegania „Zasad organizacji XXXV Kwesty na rzecz 

ratowania zabytkowych nagrobków przy ul. Lipowej’’.  

4. Potwierdzam, że jestem świadomy(a) zagrożeń wynikających z udziału w kweście oraz 

uczestniczę w nim na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

5. Niniejszym oświadczam, że podane dane składam dobrowolnie.  

 

Klauzula informacyjna - zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  Radio Lublin SA informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wolontariusza jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania 

dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iod@radio-

lublin.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w kweście. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika kwesty jest art. 6 ust. 1 lit. 

f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
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podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;  

5. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

kwesty. 

6. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przechowywane tylko przez okres trwania kwesty 

oraz opracowania dokumentacji z jej przebiegu. 

7. Uczestnik kwesty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Uczestnik kwesty ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych 

naruszone zostały przepisy. 

9. Dane Uczestnika kwesty będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: 

pracownikom i współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki. 

10. Dane Uczestnika kwesty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 

profilowane. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Podpis wolontariusza 

 

 


