
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

1/1/ związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie 
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ja, niżej podpisana/y

Nr telefonu

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
epidemicznego, obowiązującymi w trakcie trwania I Festiwalu „Smaki babiego lata" który 
odbędzie się 10.10.2021 r. w Ciekotach gm. Masłów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

1. Jednocześnie oświadczam, że:
a) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-CoV-2,
b) nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni,
c) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
d) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
2. W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym 

z Covid-19, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania 
moich zobowiązań szkody, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kielcach lub 
osoby trzecie.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu, moich danych 
osobowych w przypadku zarażenia COVID-19, któregokolwiek uczestnika wydarzenia.

(data i czytelny podpis)



Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z ustawą 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. 374), realizując 
wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce, Starostwo Powiatowe w Kielcach, pobiera od Państwa dane kontaktowe 
w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu, na wypadek stwierdzenia u któregoś 
z uczestników zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania Państwa o ewentualnym 
kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach i adresem przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 
iod@powiat.kielce.pl

3. Uczestnicy konkursu mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, 
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu 
przetwarzania:
CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie o możliwości kontaktu z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2.

5. PODSTAWY PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
- 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. 374),
- wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
wirusa SARS CoV-2 w Polsce.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

(data i czytelny podpis)


