OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
Dane zawarte w oświadczeniu pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników
wydarzenia w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

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,
oświadczam, że według:
swojej najlepszej wiedzy, że nie jestem osobą zakażoną, nie miałem/miałam styczności z
osobą zakażoną, oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby poinformuję o tym niezwłocznie
Organizatora oraz nie wezmę udziału w wydarzeniu.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia o wytycznych
związanych z COVID-19, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w
oświadczeniu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i
służbom porządkowym, o ile zajdzie taka potrzeba.

IMIĘ I NAZWISKO (drukowane litery)
……………………………………………………………………………………..
PODPIS
…………………………………………………………………………………………………
……………………………...

DANE TRACKINGOWE:
Numer telefonu kontaktowego:
……………………………………………………………………………………….……………………………
Adres e-mail (drukowane litery)

…………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania (przez najbliższe dwa tygodnie od daty imprezy):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia do 30 dni od daty odbycia się wydarzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Adm
inistratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika jest Fundacja FKA z siedzibą w
Łodzi (92-116), przy ul. Giewont 51/1.
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie
poprzez adres e-mail: biuro@kameraakcja.com.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e)
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz
realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane osobowe i dane kontaktowe.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w
wydarzeniu.
6. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podwykonawcom podmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych
osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia. Po tym okresie
dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych ,
prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
na podstawie zgody.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz prawach przysługujących mi w związku z
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
IMIĘ I NAZWISKO

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

PODPIS
………………………………………………………………………………………………………………………
……………

