
 

załącznik nr 1.  

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA  

z dnia……………………………. 

uczestnika ……………………………………………………………………………… 

o  zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu podczas  zagrożenia epidemiologicznego 

COVID- 19  

Imię i nazwisko               .................................................................................................... 

(imiona nazwiska  dzieci)   ………….................................................................................... 

         ……………………………………………………………….... 

         ……………………………………………………………..….. 

tel. kontaktowy            ………………………………………………………………....  

Nazwa wydarzenia   Plenerowe Kino Letnie na Rynku w Zabierzowie dnia 5.07.2020 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin wydarzenia oraz procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii 

COVID-19 i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mnie, mojego dziecka, moich bliskich wirusem COVID-19. 

Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 

wydarzenia.  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w niniejszym wydarzeniu oraz 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. W sytuacji zarażenia się na terenie wydarzenia nie będę 

wnosił skarg, zażaleń, pretensji do SCKiPGZ, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

wynikającego z panującej obecnie pandemii. 

4. Jednocześnie oświadczam, że: 

• według mojej wiedzy ja oraz pozostali moi domownicy jesteśmy zdrowi i nie posiadamy żadnych 

objawów zakażenia koronawirusem, 

• nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną,  

• w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 

nie miałam/em styczności z osobami, które odbywały kwarantannę, 

• biorę pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia oraz moich dzieci.  

5. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 

COVID-19, któregokolwiek uczestnika wydarzenia.    

 

       …..…………………………………… 

        Data i podpis 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

 

1. Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl.  

2. W sprawie swoich danych osobowych uczestnicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że 

przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania: 

 

CEL PRZETWARZANIA:  

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2  

 

PODSTAWY PRAWNE:  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze:  

− 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),  

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARSCoV-2 w Polsce 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od ich zebrania.  

5. Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia 

otrzymanych dotacji.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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