OŚWIADCZENIE
Uczestnika Wydarzenia / opiekuna prawnego osoby małoletniej uczestniczącej w Wydarzeniu /
opiekuna

prawnego

osoby

pełnoletniej

uczestniczącej

w

Wydarzeniu

Artystycznym

Organizowanym przez UMFC*
Ja, niżej podpisana/-ny: ………………………………………………………………………….
działając w imieniu własnym /działając, jako opiekun prawny osoby małoletniej/ działając, jako opiekun
prawny osoby pełnoletniej*…………………………………………………………….
Dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu):
…………………………………………………………………………………………………..
Data Wydarzenia, w którym biorę udział/bierze udział*:………………………………………,
miejsce: ……………….…………, rząd: …………………………………………………….…
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach Artystycznych
Organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i zobowiązuję się do przestrzegania
jego postanowień.
Według mojej najlepszej wiedzy, oświadczam że:
1. Nie stwierdzono u mnie / Nie stwierdzono u mnie i osoby małoletniej / Nie stwierdzono u mnie
i osoby pełnoletniej* zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję/emy objawów
charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam/y podwyższonej
temperatury, nie kaszlę/emy i nie odczuwam/y duszności.
2. Nie jestem poddana/-ny / nie jesteśmy poddani* żadnej procedurze sanitarnej w związku z
wirusem SARS- CoV-2, w szczególności nie przebywam/-y na kwarantannie oraz nie jestem
poddana/-ny/ nie jesteśmy poddani* nadzorowi epidemiologicznemu.
…………………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika Wydarzenia/ opiekuna prawnego osoby małoletniej/ opiekuna prawnego
osoby pełnoletniej*
*właściwe podkreślić

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu jest Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 2 (dalej UMFC).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC w sprawach dotyczących ochrony i
przetwarzania danych realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl.
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3) Dane osobowe podawane w oświadczeniu są przetwarzane w związku z podejmowanymi przez
UMFC działaniami w zakresie przeciwdziałania zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na terenie
UMFC (art. 6 ust. 1 lit. d oraz lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c oraz g RODO).
4) Podanie danych w oświadczeniu jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do
umożliwienia UMFC prawidłowej realizacji działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na terenie UMFC. Podanie danych umożliwi
łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu oraz ułatwi służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym
wydarzeniu.
5) Dostęp do danych w oświadczeniu będą mieli jedynie upoważnieni Pracownicy UMFC.
6) Odbiorcą danych zawartych w oświadczeniu mogą być odpowiednie służby sanitarne lub
medyczne oraz podmioty publiczne w zakresie i granicach obowiązującego prawa.
7) Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od
dnia udziału w Wydarzeniu, a po tym czasie zostaną trwale usunięte.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w RODO.
9) Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o
profilowanie. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
10) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa mają
Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
11) Realizacja praw, o których mowa w pkt. 8 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail
iod@chopin.edu.pl lub składając pisemną prośbę lub wniosek na adres siedziby UMFC.
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