
imię i nazwisko …………………………………….. 

nr dowodu osobistego ………………………………….. 

nr kontaktowy ………………………………….. 
 

………………………………………………. 
(miejscowość i data) 

 
Wypełniam w imieniu: 
swoim/małoletniego, który jest pod moją opieką* 
 

Oświadczenie zwiedzającego/opiekuna małoletniego* Centrum Nauki Kopernik  
podczas stanu epidemii COVID-19 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1356) jestem 
świadomy/a obowiązku prawnego zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

albo kasku ochronnego ust i nosa w przestrzeni budynku Centrum Nauki Kopernik.  

2. Obowiązek ten nie dotyczy osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniem psychicznym, 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej 

trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

 
Niniejszym oświadczam, że jestem osobą/jestem z osobą małoletnią*, która jest pod moją opieką spełniającą jedną 

z przesłanek wskazanych w pkt. 2 powyżej, wyłączających obowiązek prawny zakrywania ust i nosa. Jednocześnie 

jestem świadomy/świadoma* konsekwencji oświadczenia niezgodnego z prawdą. 

 
Administratorem podanych danych jest Centrum Nauki Kopernik (dalej „CNK”) z siedzibą w Warszawie (kod 
pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dane przetwarzane będą w celach związanych z 
zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego w budynku Centrum Nauki Kopernik.  
Dane osobowe przetwarzane będą przez CNK przez 30 dni od dnia wizyty w CNK. Dane mogą być udostępniane 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum Nauki Kopernik oraz podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed 
jej cofnięciem. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z uwagi na 
fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zwiedzania wystaw w.  
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 
Decyzje związane z przetwarzaniem podanych danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  
Kontakt z Centrum Nauki Kopernik, w tym z osobą realizującą w Centrum obowiązki inspektora ochrony danych, 
możliwy jest w formie pisemnej na adres Centrum Nauki Kopernik wskazany powyżej, lub w formie elektronicznej 
na adres e-mail info@kopernik.org.pl.  
Mając na uwadze powyższe, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Centrum Nauki Kopernik. 
 

…………………………………………….. 
(data i podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 


