OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU
Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego:

Ja, niżej podpisana/y________________________________________________________________________
(drukowanymi literami)

Nr telefonu komórkowego:___________________________________________________________________
1.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
a.

nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;

b.

nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Mu zyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Stowarzyszenie na adres mailowy: biuro@wieniawski.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS
https://www.gov.pl/web/koronawirus.

3.

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wydarzenia, opublikowanego na stronie www.wieniawski.pl
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, ul. Świętosławska 7,
61-840 Poznań (dalej „Administrator”).
Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie
publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego - art. 9
ust. 2 lit. i RODO).
Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdej osobie przysługują następujące
prawa:
a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
w granicach art. 21 RODO.
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu oraz dla ułatwienia
służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, gdy osoba zakażona,
pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w wydarzeniu.

Data i podpis ………………………………………………………….……

