
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 
Oświadczam, że: 
 
1. nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji w związku z zakażeniem SARS‐COV‐2 
2. w ciągu ostatnich 24 h nie występowały u mnie objawy podobne do grypy w tym w szczególności: 

gorączka powyżej 37,5, duszności (ucisk w klatce przy pobieraniu powietrza), kaszel, nagła utrata 
węchu i smaku, ból gardła, katar. 

3. w ciągu ostatnich 10 dni nie miałam/em kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w 
izolacji w związku z zakażeniem SARS‐COV‐2 

4. w ciągu ostatnich 10 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie 
wirusem SARS‐COV‐2 

Jestem Osobą Zaszczepioną Przeciwko COVID-19, zgodnie z Regulaminem Wydarzenia: 

TAK   NIE 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 
 
Imię i nazwisko: .................................................................. 
 
Data urodzenia: ................................................................. 
 
Numer telefonu: ................................................................. 
 
Czytelny podpis i data: ....................................................... 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej „RODO”), wskazujemy, że: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02‐589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 
5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). 
 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) Nadania uprawnień osobom upoważnionym do wstępu na Teren Wydarzenia w dniu podpisania oświadczenia. 
b) Nawiązania z Państwem kontaktu przez właściwą terytorialnie Powiatową Stację Sanitarno‐Epidemiologiczną lub inne właściwe  służby sanitarne w 

przypadku wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS‐COV‐2 brała udział w Wydarzeniu. 
 

3) Administrator przetwarza Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, a także zawarte w treści złożonego przez 
Państwa oświadczenia dane osobowe szczególnej kategorii o posiadaniu lub braku objawów zakażenia wirusem SARS‐COV‐2, poddaniu kwarantannie lub 
izolacji oraz o kontaktach z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS‐COV‐2. Administrator może także 
dokonać weryfikacji oświadczenia o posiadaniu Unijnego Certyfikatu Covid UCC lub zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko covid‐19 w związku z 
obowiązkiem przestrzegania limitów dotyczących maksymalnej liczby uczestników imprez masowych. Dla tych celów może zażądać okazania przynajmniej 
jednego z ww. dokumentów. 
 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, wymienionych w pkt 2a powyżej jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO) oraz niezbędność przetwarzania ww. danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, o którym mowa w pkt 2b powyżej (art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na konieczności 
gromadzenia i przetwarzania danych uczestników imprezy realizowanej w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa. 
 

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie pełniącemu nadzór epidemiologiczny właściwemu terytorialnie Państwowemu  Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu i podporządkowanym mu służbom, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno‐  Epidemiologicznej. Administrator nie będzie 
przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich. 
 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 14 dni od daty ich pozyskania. 
 

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego 
administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa. 


