
 

 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia KONCERT POETYCKI (18-19.12.2021) 

  w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 

na podstawie Wytycznych  dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce, wydanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Organizator Koncertu 
STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA 

ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

Nr telefonu  

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:  

1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych 

wirusem SARS-COV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury ciała, nie odczuwam duszności oraz nie występuje 

u mnie kaszel; 

2) nie przebywam na kwarantannie/izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) jeżeli w trakcie Koncertu wystąpią u mnie objawy COVID-19, natychmiast opuszczę salę koncertową i poinformuję  

o tym Organizatora. 

 

1. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia Koncertu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w Koncercie Poetyckim i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

3. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną podczas pobytu na terenie Miejskiego Centrum Kultury. 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych 

Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych  

w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia,  

że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2. 

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych stanie się Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą  

w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 37. 
2. Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Ewa Burek (iodo@nereusz.pl) 
3. Zakres podanych przez Ciebie danych jest dobrowolny jednak niezbędny, do wzięcia przez Ciebie udziału w koncercie. 
4. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym 

poinformujesz.  
5. Dbamy o Twoje dane osobowe i nie przekazujemy ich innym, nieupoważnionym podmiotom. 
6. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres koncertpoetycki@nereusz.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Data 
 

Czytelny podpis Uczestnika lub opiekuna 

w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

 

 


