OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA widza/uczestnika wydarzenia organizowanego przez Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi na potrzeby gali-koncertu Serce za Serce w DMiT
w Zabrzu, 5.11.2021 r.
Zbierane dane będą przetwarzane na potrzeby Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi, ul. Wolności 345A, Zabrze, w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych
w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek Państwa zakażenia/zarażenia
lub wykrycia, że przebywali Państwo w bezpośrednim kontakcie z osobami/osobą zakażoną/zarażoną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania
SARS– CoV–2 (COVID-19).

Ja niżej podpisana/y
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu /e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2.
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą
zakrywającą usta i nos oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, w którym odbywa się
wydarzenie artystyczne.
3. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję objawów
charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej
temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia i smaku;
b) nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie oraz
nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu;
c) nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub
którą poddano kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej
w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Data 5.11.2021

Podpis ………………………………………………………….
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Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w
Zabrzu, przy ul. Wolności 345A , 41-800 Zabrze, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
0000069136, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 648-10-29-255, REGON: 2715555096 (dalej FRK).
FRK powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, adres e-mail: iod@frk.pl, z którym
można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się FRK do wytycznych dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych tj. gali – koncertu Serce za Serce, w dniu 5.11.2021 r. w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku
wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. 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 w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i danych dotyczących zdrowia niezbędnych
do zabezpieczenia odwiedzających i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19;
b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na FRK) i lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust.
2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, danych
kontaktowych, danych dotyczących zdrowia w szczególności wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
i przekazania danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie uprawnione osoby, organy i służby sanitarne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu określonego na
str. 1 tj. max 14 dni od dnia wydarzenia artystycznego, a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa na str. 1, a w przypadku ich niepodania
również nie będą Państwo mogli uczestniczyć w koncercie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych
można uzyskać pod adresem: https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez FRK, w
tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym
posiadaniu:
a) prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na
Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę;
b) prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych
znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy
jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania
danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje;
d) prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego
podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych FRK przez
Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną);
f) prawo do uzyskania kopii danych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli
przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
h) jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione
interesy FRK), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
i) prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. Spółka informuje, że w żadnym przypadku
przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
j) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl);
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