
OŚWIADCZENIE

..............................................................................................................
imię i nazwisko uczestnika imprezy

...............................................................................................................
telefon kontaktowy

1. Ja,  niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID
-  19  podczas  spotkania  autorskiego  w  III  Liceum  Ogólnokształącym  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi w Zabrzu. 

2. Oświadczam,  że  znam zasady  reżimu sanitarnego  i  zobowiązuję  się  do  ich  przestrzegania.
Oświadczam,  że  nie  będę  wnosił/ła  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do  III  Liceum
Ogólnokształącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Zabrzu  w  razie  zakażenia  wirusem
COVID-19 na terenie imprezy.  

3. W przypadku  gdy  zachoruję,  zostanę  objęty  kwarantanną  lub  innym  środkiem  związanym
z  Covid-19  tuż  po  wydarzeniu  zobowiązuję  się  do  poinformowania  III  LO  w  celu
przestrzeżenia pozostałych uczestników wydarzenia. 

…………………………………….. ……………………………………..
data czytelny podpis

Szanowni  Państwo,  informujemy,  iż  zgodnie  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,  realizując  wytyczne  dla  organizatorów  imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce III LO pobiera od Państwa dane
kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników imprezy
zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

Administratorem  pozyskanych  danych  osobowych  jest  III  Liceum  Ogólnokształcącym  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi
w Zabrzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, 41-800 Zabrze, e-mail: sekretariat@zso11.zabrze.pl, tel.: (32) 271-59-80.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub pisząc pod adres
korespondencyjny Administratora Danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą 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  oraz  wytycznych przeciwepidemicznych GIS  i  par.  2
Rozporządzenia  MENiS z  dnia  31 grudnia 2002 w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  w publicznych i  niepublicznych
szkołach i placówkach.
Dane  osobowe  będą  przekazywane  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych   na  podstawie
przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych
wskazanego powyżej tj. przez miesiąc licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyło się wydarzenie. 
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem
ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa.  W celu  realizacji  wymienionych  praw należy  złożyć  pisemny wniosek  z  wybranym
żądaniem. 
Dane osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym procesom podejmowania  decyzji  przez  Administratora  Danych
Osobowych.


