
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA  

„MIKOŁAJKOWY POKAZ W KINIE HELIOS” 

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

 

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni i w celu ochrony Państwa 

zdrowia oraz innych uczestników pokazu, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia. 

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną i przepisami 

RODO. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu. 

 

Wedle mojej wiedzy, ja, niżej podpisany  

……………………………………………………………………………. ( imię i nazwisko)  

…………………………………………… (numer telefonu lub adres mailowy) 

 

W wydarzeniu uczestniczyć będzie również ………. dzieci pozostających pod moją opieką. 

 

1. Oświadczam, że:  

1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;  

2) nie przebywam na kwarantannie, izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

oraz /zaznaczyć właściwe/ 

posiadam certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19, przebycie 

zakażenia SARS-CoV-2 lub negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w 

okresie ostatnich 72 godzin 

nie posiadam żadnego z ww. dokumentów 

  

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję się 

przebywając na terenie odbywającego się wydarzenia do zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki oraz zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników.  

 

…………………………………………..                                                                                           
(data i własnoręczny podpis)  

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia, NIP 

5860103972 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: d.konieczny@kkkancelaria.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną 

COVID-19  i w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym 

informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia 

takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Pani/Pana dane osobowe 

są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego wydanych w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej wprowadzonym 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 oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz 

art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2. lit. b RODO w zw. z art. 207 

kodeksu pracy, które nakładają na Administratora odpowiedzialność za bezpieczeństwo i 

higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników Administratora jak i osób 

przebywających na jego terenie jako uczestnicy wydarzenia. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne, w tym organy inspekcji sanitarnej. 

5. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie Państwa dane identyfikacyjne (w tym imię i 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące stanu zdrowia (dotyczące faktu 

zakażenia, zaszczepienia lub przejścia choroby). 

6. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres od daty podania danych do upływu 14. 

dnia od zakończenia wydarzenia. 

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy prawa. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.  
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