OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego……….……………………………………………………………..
W związku z uczestnictwem w Imprezie pod nazwą: Gala MFC19 w Hali CRS w Zielonej Górze,
dnia 02.10.2021, niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą
zakażoną wirusem SARS-Cov-2, oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym.
………………………………..
DATA

………………………………
PODPIS

Dane osobowe z niniejszego oświadczenia będą przechowywane przez organizatora Imprezy do 14 dni od daty odbycia się
wydarzenia. W trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dane osobowe uczestników wydarzenia mogą być udostępnione Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu, wojewódzkim stacjom sanitarno-epidemiologicznym właściwym dla miejsca odbycia się wydarzenia
oraz miejsca zamieszkania uczestnika wydarzenia, a także służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami
wydarzenia po jego zakończeniu. Przekazanie danych osobowych uczestników wydarzenia ma ułatwić służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Po tym okresie
oświadczenie i dane w nim zawarte zostaną trwale usunięte.
Przetwarzanie danych jest zgodne z RODO jak i wymagań w z związku z sytuacją epidemiologiczną.
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