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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 
Ja, niżej podpisana/y  
 

[IMIĘ I NAZWISKO]_________________________________________________________________  
Nr telefonu/e-mail:  
 

 

I. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS–CoV–2. 
II. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 1. nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz 
nie wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam 
podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności, oraz utraty powonienia i smaku; 2. nie zostałam/em 
poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–
CoV–2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu. 
III. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Malta 
wystąpią u mnie objawy zakażenia SARS–CoV–2, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Fundację Malta, na adres mailowy: office@malta-festival.pl 
oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS: www.gov.pl/web/koronawirus. 
IV. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas wydarzeń organizowanych przez 
Fundację Malta w trakcie epidemii SARS– CoV–2. 
V. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych 
osobowych Fundacji Malta – 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). 
VI. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Malta, z 
siedzibą w Poznaniu (61-728), przy ul. Franciszka Ratajczaka 44; 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy 
jest pod adresem email iod@malta-festival.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru 
telefonu lub adresu e-mail oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą na podstawie: a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
– w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe 
znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii –w postaci imienia, 
nazwiska, numeru telefonu, adres email), b. art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów 
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 
(dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia); c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania 
informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym 
Główny Inspektorat Sanitarny; d. dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz wskazanych danych kontaktowych 
będą przetwarzane przez Fundację Malta przez okres 14 dni od dnia złożenia oświadczenia; e. ma Pani/Pan prawo 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – z wyjątkiem tych przetwarzanych na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 5. podanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, jest 
nieobowiązkowe, ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w wydarzeniu. 
 
 
 
 
POZNAŃ, DNIA………………………………….. CZYTELNY PODPIS:………………………………………………... 
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EVENT PARTICIPANT DECLARATION 

FIRST NAME: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

LAST NAME: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL ADDRESS / TEL. NUMBER:……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. I certify that I am aware of the risks of exposure to SARS-CoV-2 virus infection. 

II. I certify that to the best of my knowledge: 1. I have not been diagnosed as infected with the 

SARS-CoV-2 virus and I do not exhibit symptoms characteristic of those infected with the SARS-

CoV-2 virus, including, but not limited to, no increased temperature, no coughing, no 

shortness of breath, and no loss of smell or taste. 2. I have not been subjected to any sanitary 

procedure due to the epidemiological risk associated with the SARS-CoV-2 virus. I am not in 

quarantine, and am not under epidemiological surveillance. 

III. If I develop symptoms of SARS-CoV-2 infection within 10 days after my participation in an 

event organized by the Malta Foundation, I commit to immediately inform the locally 

competent sanitary and epidemiological services as well as the Malta Foundation (at the 

following e-mail address: office@malta-festival.pl) and I will take the necessary steps as 

indicated by the GIS: www.gov.pl/web/koronawirus. 

IV. I agree to abide by the rules of safe operation during events organized by the Malta 

Foundation during the SARS- CoV-2 epidemic. 

V. I hereby give my consent for my personal data given above, to be stored in the personal 

data file of the Malta Foundation and to be handed over at the request of the relevant sanitary 

services, in case of its epidemiological investigation related to me becoming infected or in 

direct contact with an infected person, in accordance with the current regulations concerning 

the prevention, prevention and combating of SARS - CoV - 2 (COVID-19). 

VI. I declare that I have been informed [in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 27 April, about the protection of individuals 

regarding to the processing of personal data and on the free movement of such data and about 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)] that:  

1. the Administrator of the personal data is the Malta Foundation, based in Poznań (61-

728), at Franciszka Ratajczaka 44 

2. The Data Protection Officer can be contacted at iod@malta-festival.pl 

3. My personal data (name, surname, telephone number or email address and 

information about my health) will be processed on the basis of: a. Article 6 (1) lit. c) 

RODO - in relation to the necessity of fulfilling a legal obligation incumbent on the 

Administrator regarding SARS- CoV-2 epidemic 

DATE         SIGNATURE 
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