
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY 

 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANIATRNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA 

TERENIE POLSKI EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2. 

 

W związku z udziałem w Imprezie pod nazwą „…………………” odbywającej się ………………………. w dniach 

…………………. r. pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji 

oświadczam, że: 

 

1. Jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19. 
 

______________________________________ 

DRUKOWANYMI: Imię i Nazwisko 

 

______________________________________ 

Data i Podpis 

 

2. Według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym.  

 

______________________________________ 

DRUKOWANYMI: Imię i Nazwisko 

 

______________________________________ 

Data i Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANE TRACKINGOWE (DANE NIEOBOWIĄZKOWE): 

 

 

Numer telefonu kontaktowego (mobilnego) lub e-mail: 

______________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami Polityki Prywatności Estrady Poznańskiej na stronie 

internetowej www.estrada.poznan.pl oraz zgodnie z zapisami Regulaminu Imprezy dostępnego przy wejściu na teren wydarzenia. 

 

Powyższe dane będą przetwarzane przez Organizatora Imprezy do 14 dni od daty odbycia wydarzenia. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Data i Podpis 

 

 

„Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. 

Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-

VII. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@estrada.poznan.pl 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych. Estrada Poznańska zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z 

sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 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. Moje dane osobowe są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych 

w związku z art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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 Estradę Poznańską odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy 

zarówno pracowników Estrady Poznańskiej  jak i osób przebywających na terenie organizowanych przez Estradę wydarzeń. 

Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej w tym Główny Inspektorat Sanitarny i służby porządkowe; Odrębną 

kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione moje dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 
Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Spółce systemów informatycznych. 

Zgodnie z RODO przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; żądania 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Moje dane 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Moje dane osobowe będą przechowywane dwa tygodnie od momentu ich podania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Estradę Poznańską.” 

 

 

 

http://www.estrada.poznan.pl/
mailto:iod@estrada.poznan.pl

