
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO 
 

Imię i nazwisko Uczestnika: …………………………………………………………………………………………………. 

  
W związku z moim udziałem w wydarzeniu kulturalnym pt. Navigatio mors – koncert pasyjny 
organizowanym przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków w Kościele ewangelickim św. 
Marcina w Krakowie oraz obowiązującym w kraju stanem epidemii COVID-19 oświadczam, że:  

□  według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów 

zakażenia koronawirusem, nie występują u mnie objawy chorobowe sugerujące 
chorobę zakaźną,  

□  nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie,  

□  nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed 

rozpoczęciem Wydarzenia,  

□  nie miałem/am bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, tj. osobą, u 

której potwierdzone zostało zakażenie. 

 
Przez bliski kontakt rozumie się: 

a. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, tj. 
z osobą,  

b. u której potwierdzone zostało zakażanie koronawirsuem, w odległości 
mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,  

c. bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną koronawirusem (np. 
podanie ręki),  

d. bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby 
zakażonej koronawirusem (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, 
narażenie na kaszel osoby chorej),  

e. przebywanie w tym samym pomieszczeniu z osobą zakażoną przez co 
najmniej 15 minut (np. pomieszczeniach pracy, sali konferencyjnej, ciągach 
komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych).  

 
W terminie 14 dni od zakończenia Wydarzenia, w przypadku potwierdzenia u mnie zakażenia 
wirusem COVID-19 zobowiązuję się poinformować Organizatora e-mail: 
kontakt@chorpolskiegoradia.pl telefon 606 722 505. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem udziału w wydarzeniu z udziałem 
publiczności odbywającym się w Kościele św. Marcina i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym 
formularzu i przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Chór Polskiego Radia – Kraków, ul. 
Oleandry 2, 30-063 Kraków; 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizowaniem i 
przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa jego 
uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) przez okres trwający do jednego miesiąca po zakończeniu wydarzenia. 
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa.  



4. Mogę żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i 
zgodnie z art. 15-22 RODO.  
5. Mam prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 
UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.  
 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko:…….. 

Adres:  

Miasto:………. 

Kod:…………. 

Ulica:………… 

Numer budynku:……….. 

Numer lokalu:……… 

Telefon:…………… 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora Danych moich danych osobowych odpowiednim 
przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku potwierdzenia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 

data…………….                                                 podpis…………… 

 


