Załącznik Nr 1 do REGULAMINU

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
1.

Oświadczam , że jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19:
TAK □

2.
3.

NIE □

Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych
dla zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę,
nie odczuwam duszności oraz utraty powonienia i smaku;
2) nie zostałam/em poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
związanym z wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/y
nadzorowi epidemiologicznemu.

DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………
2. Aktualny numer telefonu:……………………………………………………………………………………
3. Data i godzina wydarzenia kulturalnego, którego byłem uczestnikiem………………………………….
………………….……………………..
Data i czytelny własnoręczny podpis

□

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w
oświadczeniu
przez Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie w celu ich ewentualnego
przekazania
na
żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego
zakażenia lub wykrycia, że przebywałam/em w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi
zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19 lub inne jego odmiany).
Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

□

Oświadczam, że zostałem poinformowany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, z
siedzibą w Rzeszowie (35-959) przy ul. Chopina 30;
2) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
nadzoruje inspektor ochrony danych, z którym mogę się skontaktować pod adresem iod@filharmonia.rzeszow.pl lub
przesyłając korespondencję na adres Administratora;
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
4) dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w celu prowadzenia ewentualnego dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałam/em w bezpośrednim kontakcie z
osobą zakażoną, na podstawie przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2
(COVID-19 lub inne jego odmiany) przez okres 14 dni od daty odbycia się wydarzenia;
5) podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane by ułatwić służbom sanitarnym prowadzenie
ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego;
6) dane osobowe będą udostępnianie odpowiednim służbom sanitarnym;
7) przysługuje mi prawo: dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.

…………………………………………
Data i czytelny własnoręczny podpis

