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OŚWIADCZENIE 

 

DANE OSOBOWE  

Nazwisko: 

 

Imię: 

Adres: 

 

Tel.: 

 

 

- Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia zachorowaniem na SARS-CoV-2 

oraz wynikającej z tego obowiązkowej kwarantanny wszystkich osób 

przebywających w trakcie zajęć sportowych/imprezy plenerowej1 organizowanej 

przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z ich rodzinami. 

 

- Oświadczam, że nie występują u mnie objawy infekcji tj. gorączka, duszności, 

kaszel, katar, zanik smaku i węchu czy inne. 

 

- Oświadczam, że ja ani nikt z moich domowników (osób zamieszkujących ze mną 

pod tym samym dachem) nie jest objęty kwarantanną ani izolacją domową. 

 

- Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni ja ani nikt z moich domowników nie miał 

kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 ani z przebywającą w kwarantannie czy w 

izolacji domowej. 

 

- Zobowiązuje się do zachowania na scenie odległości, co najmniej 1,5 m od innych 

uczestników, w tym widzów i wykonawców, oraz przestrzegania powszechnie 

obowiązujących wytycznych sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym, w 

tym używania maseczki, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk.  

 

- Jestem świadoma/y, że podanie nieprawdziwych informacji narażam na 

kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia wszystkie osoby 

przebywające na zajęciach sportowych/imprezie plenerowej organizowanej przez 

Urząd Miejski w Bielsku-Białe wraz z ich rodzinami. 

 

- Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

-  Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu moich danych 

osobowych w przypadku podejrzenia zarażenia SARS-CoV-2. 

 

 

Bielsko-Biała, ..............................     ..................................................  

   data         czytelny podpis 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zajęć 
sportowych/imprezy plenerowej

2
 organizowanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.). 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane.  

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

data i czytelny podpis 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, 
informujemy iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 
Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, telefonicznie: 
33 4971 721, pisemnie na adres siedziby Administratora, 

3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w celu realizacji zajęć sportowych/imprezy plenerowej
2
 

organizowanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a  RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia wyżej wymienionego celu i zostaną 
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. 

5. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie 
przepisów prawa, w tym odpowiednia terenowa jednostka Sanepidu. 

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania nie są 

ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia 
techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy, 

- przy czym  możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia 
przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

....................................................................... 
data i czytelny podpis 
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