
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia 

- Uroczystego Jubileuszowego Koncertu pt. „Urodzeni do wolności”, 

w związku z wypełnieniem ankiety związanej z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

W związku z obowiązywaniem 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), dalej 

jako RODO, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem 

ankiety związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

jest Parafia św. Brata Alberta, ul. Szeroka 2, 05-075 Warszawa – Wesoła. 

2. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu  zapobiegania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na podstawie art. 6 ust, 1 lit. d RODO, 

a dla danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO, art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-COV-2 opracowanymi przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub 

obsługi wydarzenia Administrator może udostępnić dane osobowe 

odpowiednim podmiotom, w tym GIS, w przypadku gdy taki obowiązek będzie 

wynikał z przepisów prawa lub zaleceń wydawanych przez upoważnione organy. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Posiadają Państwo prawo do: 

a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO, 

b. sprostowania – art. 16 RODO, 

c. usunięcia – art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO. 

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez 

Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych w ankiecie jest dobrowolne, jednakże ułatwi 

kontakt w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 przez osobę 

uczestniczącą lub obsługującą koncert.  

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania.  

 

Ankieta z Państwa danymi będzie przechowywana przez okres dwóch tygodni od dnia 

wzięcia udziału w koncercie. 
 


