
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU

ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA

TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2.

W związku z uczestnictwem w wydarzeniu:

* Nazwa wydarzenia:..........................................................................................................................................................................

* Miejsce wydarzenia:.......................................................................................................................................................................

* Data wydarzenia:..............................................................................................................................................................................

* e-mail, na jaki został zakupiony bilet:.......................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem

epidemiologicznym.

*Imię:........................................................................................................................................................................................................

*Nazwisko:.............................................................................................................................................................................................

*Data wypełnienia oświadczenia:.................................................................................................................................................

* dane obowiązkowe

DANE TRACKINGOWE

Uzupełnienie jest dobrowolne, zachęcamy jednak do pozostawienia ich. Będziemy mogli się z Tobą skontaktować, w

momencie wykrycia ogniska choroby na danym wydarzeniu.

Numer telefonu:..................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:..........................................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna RODO

Dane osobowe zbieramy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, (zamieszczone na stronie

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

v-2-w-polsce).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ………………………….. z siedzibą w ………………., ul. …………………., ……………….,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………….., ……

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


Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., NIP ……………………., REGON

…………………………… – dalej zwany jako „Administrator”.

2. Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem e-mail:

…………….. oraz telefonu: …………………..

3. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko Uczestnika, nazwa, data i miejsce wydarzenia, w którym Uczestnik bierze udział oraz informacja

dotycząca stanu zdrowia Uczestnika obejmująca oświadczenie, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest

osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

b. dane kontaktowe Uczestnika umożliwiające łatwy kontakt z Uczestnikiem po zakończeniu Wydarzenia – adres i telefon;

c. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników:

a. W zakresie imienia i nazwiska, nazwy, daty i miejsca wydarzenia oraz informacji o stanie zdrowia Uczestnika

obejmującej oświadczenie, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – jest obligatoryjne. W wypadku, gdy Uczestnik nie wypełni

oświadczenia o stanie zdrowia drogą online lub nie złoży pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przed wejściem na

wydarzenie, nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

b. W zakresie danych kontaktowych Uczestnika obejmujących adres i telefon - jest dobrowolne, ale ułatwi służbom

sanitarnym prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w

danym wydarzeniu.

5. Administrator informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie informacji o stanie zdrowia (w tym

imienia i nazwiska), adresu i telefonu Uczestnika jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, to jest przetwarzanie jest niezbędne ze względów

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi

zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów

leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują

odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

6. Dane osobowe Uczestnika zawierające imię i nazwisko oraz informację o zdrowiu Uczestnika są przetwarzane w celu

minimalizacji wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego.

7. Dane osobowe Uczestnika: numer telefonu i adres są przetwarzane w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi

Sanitarnemu i służbom porządkowym wydarzenia w celu skontaktowania się z Uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu,

w wypadku prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym

wydarzeniu.

8. W związku z realizacją celów wskazanych w pkt 6 i 7, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom

danych:

a. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu,

b. służbom porządkowym wydarzenia.

9. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie przez okres od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia do upływu 14

dni od daty wydarzenia. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie

Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i

podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i

planowanym terminie ich usunięcia;

b. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących

osoby zgłaszającej żądanie;

c. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące

przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już

niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie

danych, których podanie jest dobrowolne;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych

osobowych lub ogranicza je do niezbędnego minimum, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych, których

podanie jest dobrowolne;

f. prawo do skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do przenoszenia danych,

b. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w odniesieniu do danych, których podanie jest obligatoryjne.

c. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

d. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.


