DEKLARACJA UCZESTNIKA IMPREZY
(dalej: „Deklaracja”)
Deklaracja niniejsza jest zgodna z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a obowiązek jej złożenia jest związany z
występowaniem na terenie Polski epidemii COVID-19.
W związku z moim udziałem w imprezie _____________________ odbywającej się w ______________
w __________________ (dalej: „Impreza”), organizowanej przez spółkę FKP Scorpio Poland Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00
złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203 (dalej: „Organizator”) oświadczam, że według
swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę
COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie ani pod nadzorem
epidemiologicznym.
DANE DO KONTAKTU (aktualne w okresie do dwóch tygodniu od zakończenia Imprezy)*
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Numer telefonu: ____________________________________________________________________
Adres pobytu: ______________________________________________________________________
* wypełnić czytelnie, drukowanymi literami
Składając podpis pod niniejsza Deklaracją oświadczam, że:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych wskazanych w
Deklaracji powyżej, w celu zapewnienia przez Organizatora ochrony przez zagrożeniem
zdrowotnym związanym z niebezpieczeństwem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
• Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatora moich danych osobowych wskazanych w
Deklaracji powyżej Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz odpowiednim pracownikom
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w razie potwierdzenia wystąpienia, w trakcie
Imprezy lub w terminie do 2 (dwóch) tygodniu po jej zakończeniu, przypadku zakażenia się wirusem
SARS-CoV-2 wśród uczestników, wykonawców lub obsługi Imprezy, w celu podjęcia przez te
podmioty działań informacyjnych oraz zapobiegawczych związanych z dalszym rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2.
• Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na drugiej stronie Deklaracji.

___________________________________
czytelna data i podpis uczestnika Imprezy

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem Deklaracji
jest spółka FPK Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203
(dalej: „Administrator”).
Dodatkowe dane kontaktowe do Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w
zakresie realizacji Państwa praw, określonych w niniejszej klauzuli poniżej: e-mail:
[rodo@fkpscorpio.pl], numer telefonu: [+48 505 985 644].
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w celu zapewnienia przez
Administratora ochrony przed zagrożeniem zdrowotnym związanym z niebezpieczeństwem dalszego
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż
2 (dwa) tygodnie od zakończenia Imprezy.
Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz
usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne
oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z
Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w razie potwierdzenia
wystąpienia, w trakcie Imprezy lub w terminie do 2 (dwóch) tygodniu po jej zakończeniu, przypadku
zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników, wykonawców lub obsługi Imprezy, w celu
podjęcia przez te podmioty działań informacyjnych oraz zapobiegawczych związanych z dalszym
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z
zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne do zapewnienia uczestnikom, wykonawcom oraz obsłudze Imprezy
należytej ochrony przez zagrożeniem zdrowotnym związanym z niebezpieczeństwem dalszego
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym, w przypadku niewyrażenia zgody
Organizator odmawia wejścia na teren Imprezy.

