
Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia wirusem 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:_________________________________________________________________________  

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy obejmującej także stan z ostatnich 14 dni, 

poprzedzających złożenie oświadczenia:  

a. nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

b. nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

c. nie mam cech infekcji innego rodzaju, takich jak gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel 

lub duszności. 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez 

Akademię wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie właściwe miejscowe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także 

Akademię na adres mailowy: covid@amuz.edu.pl 

oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych 

organizowanych przez Akademię i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

4. Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zawarte w oświadczeniu zostaną umieszczone 

w zbiorze danych osobowych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – w celu 

przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 

ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z 

osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19).  

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań, dane kontaktowe:  

tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76, adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl; 

b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: pod 

adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl  

c. dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej:  

 art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z 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 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji 

udziału uczestnika w wydarzeniu;  
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d. dane uczestników będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia; 

e. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia 

przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych;  

f. każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów 

prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu; 

h. w oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 

………………………………………… 

               data i podpis 


