
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  

UCZESTNIKA WYDARZENIA  

NAZWA WYDARZENIA : …………….  

DATA : ………………… 

MIEJSCE, MIASTO : ……………… 

ORGANIZATOR: MUSIC COMPANY, WWW.MUSICCOMPANY.PL  

Ja, niżej podpisany/podpisana  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Imię i nazwisko (drukowanymi literami) 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
adres  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
nr telefonu kontaktowego 

oświadczam, że: 

1) Mam świadomość zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 i zapoznałem/zapoznałam 
się z postępowaniem profilaktycznym w związku z zagrożeniem wirusem SARS-Co-V-2 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 

2) Nie mam objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-Co-V-2, w tym nie mam 
podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie mam duszności ani problemów z oddychaniem. Według 
mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym; nie jestem osobą powyżej 70 roku życia i nie stwierdzono u mnie 
chorób przewlekłych; 

3) W ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/nie przebywałam w strefie podwyższonego ryzyka 
zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2, w kraju lub poza jego granicami oraz według mojej najlepszej 
wiedzy nie kontaktowałem/nie kontaktowałam się  z osobą, która podróżowała lub przebywała w 
rejonie, w którym utrzymuje się rozprzestrzeniona transmisja wirusa SARS-Co-V-2 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ 

4) Według mojej najlepszej wiedzy nie miałem/nie miałam bezpośredniego  kontaktu z osobą, u której 
stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co-V-2 lub którą poddano kwarantannie, w tym nie 
pozostawałem/nie pozostawałam z taką osobą w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut, 
nie prowadziłem/nie prowadziłam rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy 
czas, nie mieszkam w tym samym gospodarstwie domowym lub w tym samym pokoju hotelowym, co 
osoba u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co-V-2; 

5) Zrezygnuję z udziału w WYDARZENIU w przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy zakażenia wirusem 
SARS-Co-V-2 lub zostanę poddany/poddana kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, a w 
szczególności, że pozostanę w domu i będę postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktuję się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonię 
pod nr 999 lub 112 i poinformuję o swoich objawach; 
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6) Zobowiązuję się, że w przypadku zmiany stanu mojego zdrowia w terminie do 14 dni od daty 
uczestnictwa w Wydarzeniu i/lub uzyskania informacji, że złożone przeze mnie oświadczenie w pkt. 
3)-4) nie uwzględniało nieznanych mi okoliczności dotyczących osób, z którymi pozostawałem/
pozostawałam w kontakcie zobowiązuję się poinformować o tym GIS i Zamawiającego oraz podjąć 
niezbędne kroki profilaktyczne i diagnostyczne zgodnie z zaleceniami i wskazaniami GIS; 

7) Wyrażam zgodę na zebranie, przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego (Administratora 
danych osobowych) przez okres 21 dni od daty odbycia się Wydarzenia moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym Oświadczeniu oraz na udostępnienie niniejszego Oświadczenia przez 
Zamawiającego Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na wypadek wykrycia, 
że osoba zakażona brała udział w Wydarzeniu. Wyrażam ponadto zgodę na umieszczenie przez 
Zamawiającego mojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu na liście osób desygnowanych przez 
Zamawiającego do uczestnictwa w Wydarzeniu i  obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie 
Obiektu. Wyrażam ponadto zgodę na przekazanie przez Zamawiającego – w razie wykrycia, że osoba 
zakażona brała udział w Wydarzeniu - listy uczestników z moimi  ww. danymi osobowymi na liście – 
bezpośrednio GIS na prośbę Organizatora lub Organizatorowi, ale wyłącznie w celu przekazania tej 
listy GIS; 

8) Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że moje dane osobowe zawarte w Oświadczeniu 
oraz na liście Zamawiającego (w tym imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) będą 
przetwarzane przez Administratora (a w razie przekazania listy Zamawiającego Organizatorowi – przez 
Organizatora w celu przekazania GIS) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), na podstawie Art. 9 
ust.2 lit. g) RODO i że przetwarzanie to jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym (ograniczenie zakażenia wirusem SARS-Co-V-2) i nie będą przetwarzane ani 
wykorzystywane w żadnym innym celu, a następnie zostaną zniszczone. Ww. dane osobowe nie będą 
profilowane ani poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

9) Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że mam prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne w 
przypadkach wskazanych w RODO. Ww. uprawnienia można zrealizować w siedzibie Administratora 
wskazanej w rejestrze przedsiębiorców KRS/CEiDG. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa; 

10) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego Oświadczenia i podanie danych osobowe (w tym 
imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) jest dobrowolne. Niemniej jednak odmowa podpisania 
Oświadczenia i niepodanie moich danych osobowych uniemożliwi podjęcie działań zaradczych w celu 
ochrony życia i zdrowia uczestników Wydarzenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-
V-2, w konsekwencji czego nie zostanę dopuszczony/dopuszczona do udziału w Wydarzeniu przez 
Zamawiającego i Organizatora; 

11) Zobowiązuję się do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej na potrzeby 
szkolenia, niezależnie od środków ochrony zapewnianych przez Organizatora Wydarzenia; 

12) Zobowiązuję się dostosować do wymagań sanitarnych Obiektu, w którym organizowane jest 
Wydarzenie, w tym – w razie wprowadzenia takiej procedury przez Dyrektora instytucji zarządzającej 
Obiektem – wyrazić zgodę na procedurę pomiaru temperatury uczestników Wydarzenia. Zobowiązuję 
się ponadto nie wybierać samodzielnie sektora, w którym przydzielono mi miejsce siedzące   i zająć 
miejsce w sektorze przydzielonym  Zamawiającemu przez Organizatora. 

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

DATA       CZYTELNY PODPIS  
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