OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FESTIWALU ACTUS HUMANUS GDAŃSK // 3-12.12.2021 (dalej „Festiwal”)
Mając na uwadze Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w
Polsce, wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz konieczność zapewnienia przez Organizatorów Festiwalu bezpieczeństwa podczas Festiwalu:
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
działając w imieniu własnym/działając w imieniu osoby małoletniej
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) jako jej opiekun prawny*
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i godzina koncertu, w którym biorę udział/bierze udział**……………..…………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że:
a)

jestem/nie jestem

małoletni pod moją opieką jest/nie jest

w pełni zaszczepiony przeciwko SARS-COV-2 i posiada/m unijny certyfikat szczepienia
b)

c)

d)

według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2, nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz nikt z członków
mojej najbliższej rodziny lub otoczenia, z kim mam kontakt, nie przebywa na kwarantannie, nie przejawiam żadnych
oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła,
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe
w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w Festiwalu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19,
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a
także organizatora festiwalu na adres mailowy: kk@event-factory.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS;
akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU FESTIWALU ACTUS HUMANUS GDAŃSK // 3-12.12.2021
obowiązującego podczas wszystkich koncertów w ramach Festiwalu oraz wytycznych i zasad, które będą obowiązywać
w miejscach w których będą odbywać się koncerty;

…………………………..…………………………………………
data, czytelny podpis
2. Oświadczam, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej „RODO”), zostałem/am poinformowany/a że:
a. Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu jest Event-Factory s.c. K. Koper, S. Godula (dalej
„Administrator”).
b. Dane kontaktowe Administratora: kk@event-factory.pl , 602-333-826.
c. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w niniejszym Oświadczeniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników Festiwalu a także pracowników, współpracowników, wolontariuszy Organizatorów Festiwalu (podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu przeciwdziałania, zwalczania,
a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym w celu przygotowania listy uczestników
Festiwalu, na wypadek konieczności udostępnienia jej odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO
w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), ochrony interesu publicznego
w dziedzinie zdrowia publicznego - art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z ww. art. 8a ust. 5 pkt 2).
d. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, w tym GIS i
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od ostatniego dnia Festiwalu.
f. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w Festiwalu i jest niezbędne dla ułatwienia
służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, gdy osoba zakażona, pomimo
stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w Festiwalu. Niepodanie danych powoduje brak możliwości
udziału w Festiwalu.

g. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo o wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO – prawo do przenoszenia danych.
h. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
i. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

………………………………………………
data, czytelny podpis
Uwaga:
Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest podpisanie niniejszego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU ACTUS HUMANUS
GDAŃSK // 3-12.12.2021

