
 

 

 

NR OPASKI/OPASEK: …………………..… , …………………….… , ……………..…………, …………………. 

DATA ………………..……. 

(wypełnia organizator)    

 

OŚWIADCZENIE INDYWIDUALNE/RODZINNNE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI 

RYZYKA EPIDEMICZNEGO 

 

.............................................................................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………………………………..………………................................................................ 

numer telefonu kontaktowego 

 

……………………………………………………………………..………………................................................................ 

……………………………………………………………………..………………................................................................ 

imię i nazwisko nieletniej/nieletniego biorącej/go udział w wydarzeniu pod opieką 

rodzica/opiekuna 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem wydarzenia i zasadami obowiązującymi na jego 

terenie w szczególności tymi dot. stanu epidemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

(regulamin dostępny jest w zakładce Strefa Społeczna na stronie www.1980gdansk.pl, oraz przy wejściu 

do Strefy). 

 

Oświadczam, że: 

1. według mojej wiedzy nie posiadam żadnych objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, takich jak 

gorączka, kaszel, duszności 

2. nie jestem objęta/y hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych ani nie przebywam 

na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19, a wedle 

mojej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem COVID-19 

3. ponoszę pełną odpowiedzialność za oświadczenia dotyczące stanu mojego zdrowia 

4. mam świadomość możliwości zakażenia wirusem COVID-19 w związku z przebywaniem w Strefie 

Społecznej w obecności innych osób. 

 

W przypadku zmiany mojego stanu zdrowia po złożeniu niniejszego oświadczenia lub zetknięcia 

z osobą, o której mowa powyżej w pkt 2, zobowiązuję się do powiadomienia odpowiednich służ i nie 

uczestniczenia w wydarzeniu Strefa Społeczna.   

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie przez Fundację Gdańską danych osobowych 

podanych w trakcie rejestracji przez okres 14 dni po zakończeniu wydarzenia, w którym 

zarejestrowałam/em się do udziału, oraz udostępnienie tych danych Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

 

…................................................................ 

data i podpis  

http://www.1980gdansk.pl/


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 

 
Zgodnie z art. 17 ustawy z 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) Fundacja Gdańska  

gromadzi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu gości  wchodzących do strefy 

społecznej na wypadek stwierdzenia u któregoś z nich zakażenia COVID-19. 

 

I. CEL PRZETWARZANIA 

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

• Art. 6, ust. 1, lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

• Art. 17 ustawy z 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 

COVID-19 w Polsce. 

III. ADMINISTRATOR 

Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 28/29, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052463, sąd 

rejestrowy – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 5832627491, 

IV. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Odbiorcami zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania 

tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Dane osobowe przechowywane będą przez ECS przez 14 dni od daty wydarzenia, którego 

dotyczą. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację każdej osobie przysługują 

następujące prawa: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych 

b) prawo żądania ich sprostowania 

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17, ust 1 z 

zastrzeżeniem art. 17, ust. 3 RODO) 

d) d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

4. Aby zrealizować swoje prawa, należy zwrócić się do ECS z odpowiednim wnioskiem pod 

adresem e-mail:info@fundacjagdansk.pl. 

5. Każdej osobie, która uzna, że Fundacja przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

m osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Dane osobowe zebrane przez Fundację  będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

danych, tj. za pomocą programów komputerowych. 

……......................................................... 
data i podpis  


