
Oświadczenie dla osoby uczestniczącej w wydarzeniach i zwiedzaniu w Willi Lentza 

 

Szczecin, dnia ……………  2021 r.  

…………………………………..…………………  

Imię i nazwisko  

…………………………………………………….  

Adres  

……………………………………………………. 

 

…………………….……………………………….  

aktualny nr telefonu  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną 

wirusem COVID-19 oraz nikt z członków mojej najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa 

na kwarantannie, w izolacji domowej, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, 

podwyższona temperatura). Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar).  

2. Oświadczam, że jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciw COVID-19.     TAK  / NIE 

3. Oświadczam, że jestem ozdrowieńcem.      TAK  / NIE 

4. Zobowiązuję się do poinformowania Willi Lentza poprzez przesłanie wiadomości e-mail  

na adres: sekretariat@willa-lentza.pl o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 

wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na Covid-19.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Regulamin reżimu sanitarnego  

w zakresie zasad bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników 

wydarzeń w Willi Lentza w Szczecinie” znajdującym się na stronie internetowej  

www.willa-lentza.pl. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych  

w regulaminie.  

6. Oświadczam, iż jestem świadom/a tego, iż działania podjęte przez Willę Lentza są zgodne  

z wytycznymi Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia i mają za zadanie zminimalizowanie możliwości zakażenia 

COVID-19, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem. Jestem świadom/a zagrożeń z tego wynikających.  

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, przekazaną mi przez Willę Lentza w Szczecinie.  

 

…………..…………………………………..  

Czytelny podpis 

mailto:sekretariat@willa-lentza.pl


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Willa Lentza, z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska 

Polskiego 84, 70-482 Szczecin, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem 14/20, NIP: 8522669574.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt e-mail:  

iod@willa-lentza.pl , tel. 721 651 657. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania reżimu sanitarnego na podstawie 

art. 6 ust 1 pkt a); 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni, a następnie niszczone; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem wejścia na teren Willi Lentza; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

mailto:iod@willa-lentza.pl

