
Oświadczenie dot. stanu zdrowia
Imię i nazwisko..…………………………………....................................................……………….

Numer telefonu lub adres email …………………………………………........................……..

Data..……………………………………………………………..........................................................…

Godzina ............................................................................................................................

Koncert………………………………………………………….............................….............................

• Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie lub 
nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
• Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie 
miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą 
poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, lub osobą, która miała widoczne objawy 
chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie 
weźmie udziału w Imprezie.
• Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu 
miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

..............................................…………………………………..
Podpis

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest agencja koncertowa Sky Live Group sp. z o.o sp.k z siedzibą w Warszawie, 
 ul. Lekarska 16/16, 00-610 Warszawa.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@skylivegroup.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ewidencji osób przebywających na terenie Imprezy oraz przekazywania informacji  
 o zasadach wstępu na teren obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, to jest w celu realizacji interesu publicznego w postaci   
 ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane właściwej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku, gdy zajdzie konieczność  
 ustalenia tożsamości osób przebywających na terenie Imprezy w konkretnym terminie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia wydarzenia.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych;
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 c) żądania usunięcia danych, gdy:
 ·dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 ·dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 · osoby te kwestionują prawidłowość danych
 · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, 
 dochodzenia lub obrony roszczeń
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do umożliwienia Pani/Panu wejścia na teren Imprezy. 
 Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową wstępu na teren Imprezy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  


