OŚWIADCZENIE
Wydarzenie: MŁODZI MŁODSZYM. Koncert najzdolniejszych młodych artystów (13 listopada 2021, godz. 19.00)
Miejsce wydarzenia: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Szanowni Państwo,
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wypełnienie dokumentu umożliwiającego
Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa przeciwdziałanie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się
SARS-COV-2:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Ponadto oświadczam, że znam treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) i
zobowiązuję się w pełni przestrzegać zasad wynikających z tego dokumentu podczas mojego uczestnictwa w
wydarzeniu, ponadto deklaruję noszenie maseczki ochronnej podczas całego czasu trwania koncertu.
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Polską Orkiestrę
Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (dalej POSI) wystąpią u mnie objawy zakażenia SARS-COV-2, zobowiązuję
się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także POSI
jako
Organizatora
wydarzenia,
oraz
podjąć
niezbędne
kroki
według
wskazań
GIS:
http://www.gov.pl/web/koronawirus
Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez POSI, z siedzibą w Warszawie, 00-901, Plac Defilad 1, lok.
701 (będącym zgodnie z RODO Administratorem Danych Osobowych) w celu ewentualnego przekazania ich na
żądanie właściwych służb sanitarnych (np. GIS) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na
wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw.
z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późń. zm.).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przechowywane przez POSI przez okres 14 dni od daty
wydarzenia, po tym czasie zostaną trwale usunięte.
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