
Piła 10.10.2020 

 

OŚWIADCZENIE 

zgodne z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce sporządzonymi przezMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego InspektoraSanitarnego 
 

 

1. Oświadczam, że ja ……………………………………………. dysponujący własnym 
numerem telefonu nr…………………………………., jako uczestnik wydarzenia 
Piotr Bałtroczyk stand UP – Starość nie jest dla mięczaków, organizowanego przez 
impresariat „SCENA STUDIO Jacek Pawlewski” w dniu 10.10.2020 o godz. 17:30 w 
RCK Piła, według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną, w 
szczególności wirusem "SARS COV 2" oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym. 

2. Oświadczam, że moje dane osobowe mogą być dysponowane zgodnie z klauzulą 
RODO: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego 
dalej RODO) informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCENA STUDIO Jacek Pawlewski  adres: Ujejskiego 
52/54, 85-168  Bydgoszcz, NIP: 9532218106; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia w Pile w dniu 10.10.2020 o 
godz. 17:30 Piotr Bałtroczyk STAND Up – „Starość nie jest dla mięczaków”, zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze SCENA STUDIO Jacek 
Pawlewski; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni po zakończeniu wydarzenia; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na serwery GMAIL w przypadku 

konieczności przekazania danych do służb sanitarnych tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie 
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu; 

6. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo 
do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

7. w przypadku uznania, przez Panią/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

 

………………………………………………………………………………… 

                                                                                                       Imię nazwisko/ podpis (czytelny) 

 


