OŚWIADCZENIE
Ja ………………………..……………………………………………………………….…., data ur. …………………..……………………..
adres, nr. tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
w związku z udziałem w Wydarzeniu II Leśny Rajd Hulajnogowy oświadczam, co następuje – (podane
numery paragrafów i punktów dotyczą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.
Dz.U.2020.964)
 W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego mam
świadomość z panujących zagrożeń epidemicznych oraz faktu, że Organizator wydarzenia nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje podania przeze mnie
nieprawdziwych informacji i nierespektowanie przeze mnie poniżej wskazanych zasad.
 Nie występują u mnie infekcje oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
 W okresie 14 dni przez rozpoczęciem Wydarzenia, nie zamieszkiwałam(-em) z osobą
przebywającą na kwarantannie i nie miałam(-em) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
 Jestem przygotowana(-y) do stosowania się do zapisów Regulaminu Wydarzenia, związanych
z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu społecznego, (co najmniej 2 m)
oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Wydarzeniu występują u mnie
objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie
właściwe miejscowe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres:
karwin@szczecin.lasy.gov.pl oraz podjąć niezbędne kroki według wskazań GIS:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu
przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am
w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS –CoV –2 (COVID-19).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530
Drezdenko (dalej „Administrator”);
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit.c)i e)rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja
2018r. (Dz.U.2018 poz.100z późn. zm.) w zw. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.) celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału
uczestnika w wydarzeniu.
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl
tel.: +48 91 432 87 12
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się na stronie:
https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/odo

Drezdenko, 19 września 2020 r.

………………………………………

(miejscowość, data)

(własnoręczny podpis)

