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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
W związku z moim uczestnictwem w wydarzeniu pod tytułem
BailaMe Cracow Bachata Festival 2021 – Summer Fiesta Edition
odbywającym się w dniach 06-08.2021 w Krakowie. Świadomy(a) istniejącego zagrożenia epidemicznego oraz zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19 oświadczam, że:
nie stwierdzono, że jestem zarażona/y wirusem SARS-CoV-2
nie występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2
nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
zapoznałam/em się Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez BAILAME w okresie epidemii Covid-19 i zobowiązuję się do jego przestrzegania
Równocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej, w tym z informacją o
celach i sposobach przetwarzania przez BailaMe Dorota Chudzik danych osobowych podanych w
niniejszym oświadczeniu oraz przysługujących mi w związku z tym prawach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BailaMe Dorota Chudzik moich danych osobowych wymienionych
powyżej w celu wykonania obowiązku przewidzianego w wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

……………………………..

Czytelny podpis i data

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia artystycznego BailaMe Cracow Bachata Festival 2021
– Summer Fiesta Edition oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID‐19.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - art. 13 RODO), oraz zgodnie z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bailame Dorota Chudzik, ul. Kościelna 19, 34-220
Maków Podhalański. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo
prawo kontaktować się na adres mailowy: bailamefestival@gmail.com
2. Cel przetwarzania:
• zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia
• ochrona zdrowia i życia uczestników wydarzenia
3. Odbiorcy danych:
Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna.
4. Okres przetwarzania danych
Zebrane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie podlegają usunięciu.
5. Prawa osób których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do treści danych,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ( adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych narusza przepisy prawne
6. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje jednak brakiem możliwości
udziału w wydarzeniu.

