_________________________________________
imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka

_________________________________________
imię i nazwisko dziecka (jeśli jest uczestnikiem wydarzenia)

_________________________________________
numer telefonu, adres e-mail

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19
Ja, niżej podpisana/podpisany, w związku z moim uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy, a odbywającym się w dniu _______________________________ oświadczam, że:
1. według swojej wiedzy nie jestem osobą zakażoną i nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARSCoV-2;
2. nie podlegam obowiązkowej kwarantannie ani izolacji;
3. zdaję sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mimo
wprowadzonych przez organizatora obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

______________________________________________
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka

_________________________________________
imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka

_________________________________________
imię i nazwisko dziecka (jeśli jest uczestnikiem wydarzenia)

_________________________________________
numer telefonu, adres e-mail

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19
Ja, niżej podpisana/podpisany, w związku z moim uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy, a odbywającym się w dniu _______________________________ oświadczam, że:
1. według swojej wiedzy nie jestem osobą zakażoną i nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARSCoV-2;
2. nie podlegam obowiązkowej kwarantannie ani izolacji;
3. zdaję sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mimo
wprowadzonych przez organizatora obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

______________________________________________
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe:
imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze
wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez TPW
wydarzeniu kulturalnym.
Kto administruje moimi danymi?
•
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (Towarzystwo) z siedzibą
w Warszawie (00-277), pl. Zamkowy 10.
•
Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa można
uzyskać odpowiedz pisać na adres promocja@tpw.org.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
1.

2.

Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.
•
art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
•
wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: ewentualne poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu
z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni.

Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
•

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
•
•
•

•
•

1

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania;
•
Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
•
Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
•
dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym
z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych
Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, ani nie będą profilowane.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.

