Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
Oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19 dla osób zwiedzających wystawy
w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………..………………………….
TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
1. Ja ani nikt z moich domowników nie jesteśmy obecnie objęci nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanną).
2. W okresie ostatnich 14 dni nie miałem/-am kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem SARS CoV-2.
3. W ciągu ostatnich 24 godzin nie występowały u mnie objawy:
• gorączka powyżej 37,5 st. C
• kaszel
• uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza
• utrata węchu lub/i smaku
4. Nie znam przesłanek, które mogą wskazywać, że stwarzam dla innych osób zagrożenie
zakażenia się koronawirusem SARS CoV-2.
Uwagi końcowe:
Oświadczenia będą przechowywane przez Białowieski Park Narodowy nie dłużej niż jest to
konieczne, tj. przez okres 30 dni od dnia podpisania oświadczenia, po czym zostaną zniszczone.
1. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją interesu publicznego w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi zagrożeniami
zdrowotnymi (COVID-19) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zwiedzających
muzeum oraz pracowników BPN (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z motywem 46
oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 2 ust. 1 i 2 specustawy z 31 marca 2020r.).
2. Oświadczenie jest wypełniane w obecności osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.
3. W razie konieczności wypełnione oświadczenie może zostać przesłane do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.
Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Białowieski Park Narodowy o
wszelkich zmianach dotyczących wyżej wymienionych okoliczności.
……..……..….. 2021 r.

……………………….………….…………………….
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO OŚWIADCZENIA
dot. wstępu na wystawy Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy (dalej BPN) z siedzibą w
Białowieży (17-230) przy Parku Pałacowym 11, reprezentowany przez Dyrektora Parku, adres e-mail:
bpn@bpn.com.pl. , tel: (85) 682 97 00
Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw
wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych - Pani Marty
Krajewskiej pod adresem e-mail: iod@bpn.com.pl lub pisząc na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Z
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
przez BPN Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane osobowe podane na oświadczeniu w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, przetwarzane
będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii
koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Administratora danych, tj. w celu umożliwienia kontaktu w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
kontaktu z potencjalnie zarażoną osobą w tym:
a) w zakresie podejmowania określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz udostępnienia
niezbędnych informacji do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w związku z art.2 ust.1 i 2 specustawy z dnia 31 marca 2020r.
b) w zakresie ochrony żywotnych interesów Pani / Pana oraz innych osób fizycznych odwiedzających
wystawy w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, w zakresie
gromadzenia informacji o stanie zdrowia tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach
chorobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z motywem 46, tj. ze względu na interes
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty legitymujące się interesem prawnym
w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna i Policja.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane a następnie będą
przechowywane przez okres jednego miesiąca licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zebrano dane a
po tym okresie zostaną zniszczone w sposób trwały.
Przysługuje Pani/Panu w zakresie swoich danych osobowych prawo do żądania: dostępu do treści swoich
danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych
osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych osobowych (nie
dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa oraz nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu
publicznego w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tym zakresie można
składać pisemnie na adres siedziby BPN lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2).
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 ma charakter obowiązkowy. Niepodanie wymaganych
danych uniemożliwi wejście na wystawy do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN.
Pani/Pana dane osobowe, których administratorem jest Białowieski Park Narodowy, nie będą podlegały
zautomatyzowanym procesom w tym nie będą podlegały profilowaniu.

