OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………….
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
•

posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas Wrocław Hip Hop Festival organizowanego przez Stowarzyszenie
Planeta Młodych w dniu 19/20.11.2021 roku w Hali Stulecia, we Wrocławiu

•

zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia
i zobowiązuję się do ich przestrzegania,

•

nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zakażenia wirusem COVID – 19 na terenie wydarzenia,

•

nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich
dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),

•

nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,

•

w ostatnich 14. dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie
czy pod nadzorem epidemiologicznym,

•

zastosuję wszelkie obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19,

Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany
w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu (50-540) przy ul Strońskiej 13/3, NIP 898-20-01-808
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. I) w zw. Z art. 6 ust 1 lit. C) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn.
Zm.) w zw. 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 z późn. Zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6 ust. 1 lit. B RODO w
celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;

…………………………………………………..
				

(data i czytelny podpis)

