
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym przez H-Agency sp. z o.o., w 
celu ochrony zdrowia uczestników wydarzenia, prosimy o wypełnienie załączonego 
formularza.  

Złożenie oświadczenia zawartego w części 1 formularza jest warunkiem Państwa 
uczestnictwa w wydarzeniu. Złożenia oświadczenia zawartego w części 2 formularza jest 
fakultatywne.  

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z najwyższymi 
standardami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na odwrocie formularza.  

1. Niniejszym oświadczam, że: 

1) nie zostało u mnie stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2;  
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
3) nie byłem narażony na kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2; 
4) zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz 
zachowania dostatecznego odstępu od innych uczestników wydarzenia. 

lub 

1) zostało wykonane pełne szczepienie a od ostatniej dawki minęło 14 dni. 

………………………………………….., 28 sierpnia 2021 r.  
(własnoręczny podpis)  

2. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie wskazanych poniżej danych 
kontaktowych, w celu ułatwienia służbom sanitarnym prowadzenia czynności na wypadek 
wykrycia obecności osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w wydarzeniu.  

…………………………………………..  
(dane kontaktowe)  

………………………………………….., 28 sierpnia 2021 r.   
(własnoręczny podpis)  



KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych jest H-Agency sp. Z o.o. z siedzibą w Suwałkach na ulicy Alfreda Lityńskiego 10b/
21.  (dalej jako „High League” lub „Administrator”). 

We wszystkich kwes[ach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo 
z Administratorem pod numere 508 454 782 lub korespondencyjnie, pod adresem 
wskazanym powyżej.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z sytuacją epidemiologiczną 
spowodowaną stanem epidemii wywołanym COVID-19, dla zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania epidemii, w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych 
na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Podstawą 
przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze), art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz art. 9 ust. 2 
lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego). W zakresie danych wskazanych w punkcie 2 formularza 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Złożenie oświadczenia zawartego w części 1 formularza jest warunkiem Państwa 
uczestnictwa w wydarzeniu. Złożenia oświadczenia zawartego w części 2 formularza jest 
fakultatywne i nie warunkuje uczestnictwa w wydarzeniu.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wydarzenia, 
a następnie zostaną trwale i nieodwracalnie zniszczone.  

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym, 
w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym oraz 
służbom porządkowym w zakresie i dla celów realizacji obowiązków nałożonych na KSW 
przez przepisy prawa.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
w rozumieniu art. 22 RODO.  

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych 



osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możecie Państwo złożyć skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


