
Data wydarzenia artystycznego organizowanego 

przez FUNDACJĘ DELIVIE w jej siedzibie: 

……………………………… („Wydarzenie”) 

 

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 Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego:  

 

Ja, niżej podpisana/y _______________________________________________________________________  

Data urodzenia: ___________________________________________________________________________ 

Nr telefonu: ______________________________________________________________________________  
 

Oświadczam, że: 

1. według mojej najlepszej wiedzy:  

a) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla 

zakażonych wirusem SARS-COV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury ciała, nie odczuwam 

duszności oraz nie występuje u mnie kaszel;  

b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

c) jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby COVID-19 nie wezmę udziału w Wydarzeniu i poinformuję  

o tym FUNDACJĘ DELIVIE; 

2. w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w Wydarzeniu organizowanym przez 

FUNDACJĘ DELIVIE wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także FUNDACJĘ 

DELIVIE na adres mailowy: kontakt@fundacja-delivie.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

3. zapoznałem/am się z poniżej zamieszczoną klauzulą informacyjną RODO, która dotyczy przetwarzania 

moich danych osobowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) FUNDACJA DELIVIE informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest FUNDACJA DELIVIE z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Reński 

Koniec 14, 47 – 208 Reńska Wieś (dalej „Administrator”), NIP: 7492110228, REGON: 387742730;  

2) Kontakt z Administratorem: ul. Reński Koniec 14, 47 – 208 Reńska Wieś, adres e-mail: 

kontakt@fundacja-delivie.com, tel: +48 600429544; 

3) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) i art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO - 

celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z 

koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty Wydarzenia;  

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub/oraz 

właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego/ich żądanie; 

6) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

e. prawo przenoszenia danych, 

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 

 

........................................................................  

data, czytelny podpis 
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