
OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w Olsztyn Green Plażówka, oświadczam, że według

swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną, nie miałam/miałem styczności z osobą
zakażoną, oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby poinformuję o tym niezwłocznie
Organizatora.

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora danych osobowych zawartych 
w oświadczeniu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

i służbom porządkowym, o ile zajdzie taka potrzeba.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia o wytycznych
związanych z Covid-19,  którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

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

Podpis .........................................

DANE TRACKINGOWE:

Numer telefonu kontaktowego(mobilnego):___________________________

Adres zamieszkania(przez najbliższe dwa tygodnie od daty imprezy):

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Imprezy do 30  dni od daty
odbycia się imprezy.

Klauzula informacyjna RODO – na odwrocie pisma. 



KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Agora
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z praw  związanych  z przetwarzaniem  danych,  poprzez  adres  e-mail  iod@agora.pl  lub  pisemnie
na adres  siedziby  Administratora  (w  przypadku  korespondencji  na  adres  siedziby  Administratora,
prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
umożliwienia wstępu na teren imprezy, w tym na potrzeby ewentualnej weryfikacji stanu zdrowia
uczestnika  w przypadku  stwierdzenia  zakażenia  koronawirusem u  innego uczestnika/uczestników
imprezy, oraz ewentualnego dochodzenia odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone lub
obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze (art.  6 ust.  1 lit  c  Rozporządzenia)  oraz istnienie prawnie
uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit  f  Rozporządzenia)
polegających  na  ustaleniu,  dochodzeniu  lub  obronie  przed  ewentualnymi  roszczeniami  przez
Administratora.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia  wstępu  na  teren
imprezy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Po
tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje   Pani/Panu  prawo  dostępu  do  danych  ujawnionych  w  niniejszym  oświadczeniu  oraz
prawo  żądania  ich sprostowania,  ich  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania  oraz  prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych.

Zapoznałem  (-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celach  i  sposobach
przetwarzania  danych  osobowych  ujawnionych  w  niniejszym  oświadczeniu  oraz  prawach
przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

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

Podpis .........................................


