
………………………………………………………… 
 

miejscowość, data 
 

OŚWIADCZENIE 
 
………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko uczestnika koncertu (dalej: Uczestnik Koncertu) 
 
………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku, gdy Uczestnik Koncertu jest niepełnoletni) 
 
………………………………………………………. 
 
Numer telefonu 
 

1. Stan zdrowia: 
 
Oświadczam,  że  w  momencie  podpisywania  niniejszego  dokumentu  według  swojej  

najlepszej wiedzy Uczestnik Koncertu nie wykazuje objawów infekcji , nie miała / miał kontaktu z 
osobą zakażoną korona wirusem SARS-COV-2 w ciągu ostatnich 2 tygodni oraz nie przebywa na 
dobrowolnej lub przymusowej kwarantannie lub pod nadzorem inspektoratu sanitarnego. 

 
Jednocześnie oświadczam, że nie będę zgłaszać żadnych roszczeń wobec Organizatora, jeśli w 

ciągu 2 tygodni po Wydarzeniu wykryte zostanie u Uczestnika Koncertu zakażenie koronawirusem 
SARS-COV-2. 
 

2. Dane osobowe: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w przypadku oświadczenia w imieniu osoby niepełnoletniej – danych 
Uczestnika Koncertu ) w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefony oraz stanu zdrowia dla potrzeb sporządzenia listy uczestników 
koncertu Siewców Lednicy w Murowanej Goślinie i udostępnianie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym (w 
przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia) związku z trwającym stanem epidemicznym na 
terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą 
klauzulą informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Klauzule informacyjne z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez Fundacja Edukacyjna imienia Świętego Jana Pawła II z siedzibą w 
Murowanej Goślinie (adres do korespondencji: Plac Powstańców Wielkopolskich 21,62-095 Murowana Goślina); 

 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu sporządzenia listy uczestników koncertu 

Siewców Lednicy w Murowanej Goślinie i udostępnianie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym (w 
przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia).; 

 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach o których mowa wyżej przez Fundację , 

a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 
określony w odrębnych przepisach; 

 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO;  
• posiada Pani/Pan (PRAWA STRONU UODSTĘPNIAJACEJ DANE OSOBOWE):  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
− prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 

 

………………………………………………………………………….. 
 

Czytelny podpis Uczestnika Koncertu (w 
przypadku osoby niepełnoletniej: rodzica lub 
opiekuna) 

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwy udział w koncercie. 


