
Oświadczenie  uczestnika zawodów/wydarzenia

Imię i nazwisko: ……………………………………………                  data: …………………….

Nr telefonu: ……………………………….

Oświadczam,  że  zostałem/łam  poinformowany,  że  w  wydarzeniu/zawodach  uczestniczyć
mogą wyłącznie osoby, które:

1) w ciągu ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie/zawody nie miały kontaktu z
osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, 

2) w ciągu ostatnich 48 godzin poprzedzających wydarzenie/zawody nie wykazywały
objawów  manifestujących  ostrą  infekcję  górnych  dróg  oddechowych  takich  jak:
temperatura  powyżej  38 stopni  Celsjusza,  kaszel,  duszność,  grypopodobne  bóle
mięśniowe, biegunka, wymioty, wysypka; 

3) w ciągu ostatnich 48 godzin poprzedzających wydarzenie/zawody nie kontaktowały
się z osobami, u których występowały objawy wskazujące na ostrą infekcję górnych
dróg  oddechowych  takie  jak:   temperatura  powyżej  38  stopni  Celsjusza,  kaszel,
duszność, grypopodobne bóle mięśniowe, biegunka, wymioty, wysypka; 

4) nie  są  objęte  kwarantanną  lub  nie  zamieszkują  z  osobą,  która  objęta  jest
kwarantanną.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych jest Tor Modlin  Sp z o.o z siedzibą w 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki gen. Wiktora
Thommee 1B, 

2. Z administratorem danych osobowych można konstatować się bezpośrednio pod adresem: rezerwacja@tormodlin.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zabezpieczeniu bezpieczeństwa zawodników i innych osób uczestniczących w

zawodach oraz znajdujących się na terenie zawodów, zapewnieniu przestrzegania zasad bhp. Podstawą prawną przetwa-
rzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora oraz ochrona dobra
publicznego  - art. 6 ust. 1 lit. e RODO polegająca na konieczności zapobiegania potencjalnym zakażeniom COVID-19.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, niemniej odmowa ich podania uniemożliwi udział w zawodach.
5. Dane są przechowywane przez okres sześciu miesięcy. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ogra-

niczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

                                                                                                                                 

…………………………………………………………….

 Podpis 


