
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
uczestnika wydarzenia 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wydarzenia: I TEST COOPERA w dniu 17.09.2020r., godz. 16:00

1. Oświadczam, że uczestnicząc w powyższym wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem 
świadoma/my zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku 
zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń.

2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych 

dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie 
mam duszności oraz utraty powonienia i smaku;

b) nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznej 
związanym z wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny 
nadzorowi epidemiologicznemu;

c) nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą 
poddano kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem 
SARS-CoV-2.

                                                                                    

                  ……………………………………………………………
                                                                                                                         data i podpis

Wypełniając  obowiązek  prawny  uregulowany  zapisami  art.13  ust.1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016r.  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”),  Ośrodek Sportu i 
Rekreacji informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w OSiR jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

z siedzibą w Hajnówce przy ul.Ks.A.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:
         iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są w związku z zastosowaniem się OSiR do wytycznych dla 

organizatorów  imprez  sportowych  w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce  w  celu 
ewentualnego  ich  przekazania  właściwym  organom  i  służbom  sanitarnym  w  przypadku  wszczęcia 
dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art.6 ust.1 
lit.d i e oraz art.9 ust.2 lit. i RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie uprawnione organy i służby sanitarne.
5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą przetwarzane  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu 

określonego w pkt.3, a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
6.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji  

międzynarodowej.
7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania 

dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia 
danych osobowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych 
osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt.3.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu. 

mailto:iodo@rt-net.pl

