Oświadczenie uczestnika wydarzenia .............................................................
w związku ze stanem epidemii COVID-19
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko drukiem)
....................................................................................................................

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
a) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-CoV-2;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez
POSiR wystąpią u mnie objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także
POSiR na adres mailowy: sekretariat@posir.poznan.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań
GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas
wydarzenia.
5. Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do POSiR w razie zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.
Prosimy Państwa o pozostawienie swoich danych kontaktowych w celu ułatwienia służbom
sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała
udział w danym wydarzeniu.
Dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe
............................................................................................................................................................

…..........……...................

Miejscowość, data

...……..………………….…..............

Czytelny podpis

Klauzula informacyjna
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901, e-mail:
sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod
numer 618357917 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w wydarzeniu
organizowanym przez POSiR w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. d RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; ),
b) art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi...)
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom publicznym, które wykonują zadania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnoepidemiologicznym oraz podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w
szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej (tzw. hosting poczty elektronicznej),
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w części pierwszej oświadczenia jest obowiązkowe i stanowi warunek
uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych osobowych w części fakultatywnej oświadczenia
(dane kontaktowe) jest dobrowolne, a ich podanie nie jest warunkiem uczestnictwo w wydarzeniu.
Zgoda na podanie danych kontaktowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.
*RODO - 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.

