
Pasłęk, 19.09.2020

Zarządzenie nr 16/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku z dnia 21.02.2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu organizacji i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych i zajęć w zakresie 
bezpieczeństwa epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Pasłęku .

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku, w tym w 

szczególności §7 ust. 2 pkt. 2, Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w 

Polsce wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 (z aktualizacjami), 

wytycznych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-

dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce), 

zaleceń Biblioteki Narodowej oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku z dnia 1 lutego 2002 r. § 9  pkt. 1 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku zarządza:

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin organizacji i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych i zajęć w zakresie 

bezpieczeństwa epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Pasłęku, stanowiący załącznik do 

niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Regulamin organizacji i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych i zajęć w zakresie bezpieczeństwa 

epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Pasłęku stanowi uzupełnienie „Regulaminu imprez 

organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku” z dnia 22.02.2020 wprowadzonego 

Zarządzeniem nr 3/2020.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

§ 4.

Oświadczenie uczestnika wydarzenia „Wakacje w Bibliotece 2020 w związku ze stanem epidemii 
SARS-COV-2” stanowi Załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia..

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.09.2020 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


Załącznik nr 1

do Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku z dnia 19.09.2020

Regulamin organizacji i przeprowadzania wydarzeń 
kulturalnych i zajęć w zakresie bezpieczeństwa 
epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Pasłęku 

1. Wewnętrzne zasady organizacji

1. Powołanie na czas wydarzenia pracownika odpowiedzialnego za zadania związane z 
dbałością o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania wewnętrznych 
regulaminów, instrukcji i procedur.

2. Każdy pracownik biorący udział w wydarzeniu musi mieć zapewnione środki ochronne: 
maseczka/przyłbica, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

3. Pracownicy biorący udział w wydarzeniu powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
bezdotykowej obsługi.

4. Koordynatorzy spotkań powinni zgromadzić przed wydarzeniem odpowiednią 
dokumentację.

5. Uczestnicy wydarzenia muszą zostać poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o 
zasadach uczestnictwa.

6. Organizator zobowiązany jest do tego, aby wszystkimi możliwymi kanałami 
komunikacyjnymi poinformować o zasadach uczestnictwa osoby biorące udział w imprezie.

7. Organizator zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny na 
terenie wydarzenia (zapewnienie środków do dezynfekcji, systematyczna dezynfekcja 
powierzchni, wietrzenie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, 
zapewnienie osobnych pojemników na zużyte środki ochrony).

8. Należy zachować 1,5 m dystans społeczny pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas zajęć, spotkań czy warsztatów.

9. Spotkania muszą być zaplanowane tak, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w 
jednym czasie, w jednym miejscu 

2. Uczestnicy zajęć i wydarzeń kulturalnych

1. Każdy uczestnik wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku 
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że według wiedzy 
jaką posiada nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie, nie znajduje się pod 
nadzorem epidemiologicznym, nie ma styczności z osobą zakażoną itp.

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu imprez 
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku” z dnia 22.02.2020, którego zapisów 
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz postanowień uzupełniających niniejszego 
Regulaminu.

3. Każdy z uczestników wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w 
materiały ochrony osobistej.



4. Obowiązkiem jest zakrycie ust i nosa oraz przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa 
wytyczonych przez organizatora.

5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

6. Uczestnik nie stosujący się do poleceń – nie noszący prawidłowo maseczki ochronnej lub 
odmawiający dezynfekcji rąk nie zostanie wpuszczony na miejsce wydarzenia.

3. Dane osobowe

1. Organizator zobowiązany jest do zebrania danych, które ułatwią kontakt z uczestnikami 
wydarzenia po jego zakończeniu.

2. Dane te mogą zostać przekazane odpowiednim służbom sanitarnym, które będą prowadziły 
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 
wydarzeniu.

3. Dane te będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie 



Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Pasłęku

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 
W PASŁĘKU W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SARS-COV-2

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym w Bibliotece Publicznej w Pasłęku, w celu 
ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, Biblioteka prosi o wypełnienie tego oświadczenia. 
Państwa  dane  będą  zabezpieczone  zgodnie  z  RODO  i  użyte  jedynie  do  ochrony  zdrowia  publicznego. 
Złożenie  oświadczenia  jest  warunkiem  udziału  w  wydarzeniu.  Pełny  obowiązek  informacyjny  o 
przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a także 
Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie niniejszego oświadczenia. 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną 
wirusem  SARS-CoV-2  oraz  nie  przebywam  na  kwarantannie  lub  pod  dozorem  epidemiologicznym. 
Jednocześnie  potwierdzam,  iż  według  mojej  najlepszej  wiedzy  osoby  niepełnoletnie  uczestniczące  w 
wydarzeniu i będące pod moją opieką: 

1)również nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod 
dozorem epidemiologicznym;

2)zamieszkują / nie zamieszkują* ze mną pod wskazanym powyżej adresem
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………...

*W przypadku gdy osoby niepełnoletnie nie zamieszkują pod wskazanym powyżej adresem należy podać ich dane 
osobowe i adresy

Potwierdzam, że jestem świadoma(y) zagrożeń wynikających z udziału w wydarzeniu z udziałem 
innych osób oraz uczestniczę w nim na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zobowiązuję się 
również do pełnego przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, Regulaminu 
Wydarzeń i poleceń obsługi dotyczących przeciwdziałaniu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadoma(y) odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

……………………………………….
 data i czytelny podpis



Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Pasłęku

KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
2016/679z  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  Pani/Pana danych osobowych oraz  o  przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest : Biblioteka Publiczna w Pasłęku, plac św. Wojciecha 

5, 14-400 Pasłęk.  W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych: 

Marcin Andrusewicz tel. 603 264 123, e-mail: iod@andrusewicz.pl

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii 

wirusa  SARC-CoV-2  w  Polsce.  Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  jest  Rozporządzenie 

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 

• art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  tj.  przetwarzanie  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów 

prawa(np.  obowiązek  zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy  dla 

pracowników- art. 207a k.p.); 

• art.  6  ust  1  pkt.  d  RODO  tj.  przetwarzanie  danych  niezbędne  dla  ochrony  żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (za takie żywotne interesy na 

pewno można uznać zdrowie i życie człowieka);

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie danych w związku z tzw. prawnie uzasadnionym 

interesem administratora;

• art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w  dziedzinie  prawa 

pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, przewidującymi  odpowiednie 

zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez pracowników administratora danych w zakresie ich obowiązków 

służbowych  na  podstawie  upoważnienia  oraz  mogą  zostać  przekazane  organom władzy  publicznej  oraz 



podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy  publicznej,  w 

zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  w  szczególności 

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i jego oddziałom terenowym oraz innym służbom porządkowym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni.

5.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  ich 

sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu  nadzorczego  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż 

przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o 

ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  będzie  

skutkowało niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 
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