Załącznik Nr II
PZLPIT „MAZOWSZE”
Ul. Świerkowa 2
05-805 Otrębusy
W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym w PZLPIT „MAZOWSZE”, w celu ochrony
Państwa zdrowia oraz zdrowia innych uczestników wydarzenia, zwracamy się z prośbą o wypełnienie tego
oświadczenia. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami RODO i użyte jedynie w
celu ochrony zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie niniejszego oświadczenia

……………………………………………......................................................
IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………………………
DANE KONTAKTOWE ( nr telefonu lub adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PZLPIT „MAZOWSZE”
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że
 według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam
na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemiologicznym związanym z podejrzeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2;
 nie zaobserwowałem u siebie objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w
szczególności: gorączki, kaszlu, duszności, bólu mięśni, braku powonienia i smaku,
nadzwyczajnego zmęczenia;
 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem /łam kontaktu z osobą, u której zdiagnozowano, lub zachodzi
podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu dla Widzów PZLPIT „MAZOWSZE”;
 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu, w zbiorze
danych osobowych PZLPIT „MAZOWSZE” w celu przekazania na żądanie właściwych służb
sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego
zakażenia/zarażenia lub wykrycia, że przebywałem/łam w bezpośrednim kontakcie z osobą
zakażoną/zarażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania,
przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19)
 oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o przetwarzaniu moich danych osobowych,
które to informacje znajdują się na odwrocie niniejszego oświadczenia.

Otrębusy, dnia …………………………..

………………………………………………………………...
(podpis uczestnika wydarzenia)
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Informacja w związku z ochroną danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, iż:
1.Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest PZLPIT „MAZOWSZE” im. T.
Sygietyńskiego, 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa 2 , NIP 534 000 30 46.
2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawie ochrony swoich danych
osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych adresem e-mail:
iod@mazowsze.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby powyżej z dopiskiem „inspektor ochrony
danych”.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane w związku z sytuacją epidemiologiczną
spowodowaną COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym
informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpienia zarażenia lub zagrożenia takim
zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach z tym związanych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w
tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z art.
8 a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 6 ust.1 lit. a, c, d, e
oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO (tj. przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego oraz zgoda osoby), a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B
RODO w zw. z art. 207 Kodeksu Pracy, które nakładają na Administratora, jak i osób przebywających na
jego terenie jako uczestników wydarzenia artystycznego.
4. Kategorie danych: Imię, nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres zamieszkania
(fakultatywnie), oświadczenie o braku okoliczności wpływających na bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia
artystycznego.
5. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, organy
państwowe, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna.
6. Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia.
8. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie
dopuszczalnym przepisami RODO);
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Informujemy, że w nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
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