OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARS-COV-2 UCZESTNIKA WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH W RAMACH FESTIWALU GDYNIA DESIGN DAYS 2021 PRZEZ PPNT GDYNIA |
CENTRUM DESIGNU ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU

Data i nazwa wydarzenia: ……………………………………………………………………………….......…………………………….
Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna małoletniego: ……………………………………….…………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika małoletniego: ………………………………………...............……………………………………..
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………......………………………………………………..

1.

2.

W związku z występującym w Polsce ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dalej (COVID-19),
oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, osoby chcące uczestniczyć
w „Spacerach po mieście” odbywających się w dniach 3-11 lipca br. w ramach festiwalu Gdynia
Design Days 2021 organizowanych przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia (dalej:
PPNT Gdynia) | Centrum Designu zobowiązane są do udostępnienia danych osobowych oraz
złożenia poniższego oświadczenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób biorących udział
w wydarzeniu, a także nawiązania kontaktu w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników
wydarzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Ja niżej podpisany podaję swoje dane i/lub małoletniego i oświadczam, że:
1) Nie obserwuję u siebie, jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności: podwyższonej temperatury, gorączki, kaszlu,
duszności, problemów z oddychaniem, utraty węchu lub smaku, bądź innych niepokojących
objawów, jak również nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
2) W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywałam/em poza granicami Polski.
3) W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałam/em świadomego kontaktu z osobami
zakażonymi, przebywającymi na kwarantannie, powracającymi z kraju/rejonu objętego
występowaniem COVID-19.
4) Jeśli dowiem się, że jestem zakażona/y COVID-19 lub wystąpią u mnie objawy typowe dla tego
wirusa, lub będę miał/a podejrzenie, że mogę być jego nosicielem lub dowiem się, że
miałam/em kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas nie wezmę
udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2021
organizowanych przez PPNT Gdynia | Centrum Designu.
5) Zapoznałam/em się z Zasadami udziału w wydarzeniach „Spacery” znajdujących się w
Regulaminie udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Gdynia Design Days 2021
zamieszczonym na stronie www.gdyniadesigndays.eu organizowanych przez PPNT Gdynia |
Centrum Designu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
6) Mam pełną świadomość, że pomimo podjęcia przez PPNT Gdynia | Centrum Designu
odpowiednich środków bezpieczeństwa, udział w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zakażenia
COVID-19, w związku z czym oświadczam, że rozumiem to ryzyko i dobrowolnie biorę udział w
wydarzeniach i/lub wyrażam zgodę na udział w wydarzeniach osób nad którymi sprawuję
opiekę. W przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić wobec PPNT Gdynia | Centrum
Designu żadnych roszczeń.
7) Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania miejscowe służby sanitarne
i epidemiologiczne oraz PPNT Gdynia |Centrum Designu (e-mail:k.klimek.@ppnt.pl) o
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej w związku z wirusem COVID-19 u siebie oraz osób
nad którymi sprawuję opiekę uczestniczących w wydarzeniu, zaistniałych w okresie dwóch
tygodni od dnia wydarzenia.
8) Złożone przeze mnie niniejsze oświadczenie dotyczy w całości także osoby małoletniej nad
którą sprawuję opiekę i która uczestniczy w wydarzeniach.

3.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA 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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. U.
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1);
1)
przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe/dane osobowe niepełnoletniego
uczestnika, którego reprezentuję zawarte w oświadczeniu zostaną umieszczone
w zbiorze danych osobowych – w celu przekazania ich na żądanie właściwych służb
sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek
zakażenia;
2)
oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ niepełnoletniego uczestnika,
którego reprezentuję przez PPPNT Gdynia jako Administratora danych osobowych, w
celu realizacji działań statutowych, informacyjnych oraz promocyjnych PPNT Gdynia.
Wyrażając zgodę przyjmuję do wiadomości, że podczas wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez PPNT Gdynia | Centrum Designu ze względu na charakter wydarzeń
oraz ich skalę istnieje możliwość, że będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane
zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Mam świadomość
również, że mój wizerunek oraz wizerunek niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuję
może być użyty do różnego rodzaju form przetwarzania, kadrowania i kompozycji (tj. nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu mojego wizerunku oraz trans
mitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku oraz stworzenie internetowych p
ublikacji dźwiękowych, podcastów/wideo lub wideokonferen-cji/materiałów promocyjnych
tj. tekstów promocyjnych, prezentacji, plakatów, zaproszeń, galerii zdjęć, podczas publicznych
prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach dotyczących realizacji przez PPNT Gdynia
zadań statutowych). Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.ppnt.pl/
www.gdyniadesignday.eu) oraz profilu PPNT Gdynia w mediach społecznościowych (Facebook,
Twitter, YouTube itp.) Mój wizerunek oraz wizerunek niepełnoletniego uczestnika, którego
reprezentuję może być
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem. Mój wizerunek oraz wizerunek niepełnoletniego uczestnika,
którego reprezentuję nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać
w inny sposób moich dóbr osobistych/dóbr osobistych niepełnoletniego uczestnika, którego
reprezentuję. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.

Uwaga: Osoby, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie wizerunku lub chcą wycofać
wcześniej złożoną zgodę proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio
Organizatorowi przed rozpoczęciem wydarzenia/warsztatu itp. Dalsze uczestniczenie
w danym wydarzeniu/warsztacie itp. bez powyższego zgłoszenia, Administrator
potraktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie
Pani/Pana wizerunku lub wizerunku niepełnoletniego uczestnika, którego Pani/Pan
reprezentuje.

4.

*proszę wybrać właściwe
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
(Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia (dalej „Administrator”), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880
81 50.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:







4)






5)

6)

7)
8)

9)

prowadzenia Pani/Pana konta za pośrednictwem strony internetowej
www.gdyniadesignday.eu Administratora (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
w celu zapisu na wydarzenia/konferencje/szkolenia (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. b, c, e RODO);
dochodzenia/obrony roszczeń, wyjaśnianie sporów (art. 6 ust.1 lit. b, c RODO);
wysyłki Newslettera i przetwarzania wizerunku - jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (art. 6
ust.1 lit. a RODO);
w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
(art. 6 ust.1 lit. c RODO);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą co do zasady:
przez okres korzystania z konta;
przez czas realizacji działań promocyjnych, reklamowych czy statutowych Administratora;
po zakończeniu realizacji ww. działań, dane przechowywane będą w celach wypełnienia
obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia
roszczeń lub obroną swoich praw);
do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody; po wycofaniu zgody lub wyrażeniu
sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze
i związanymi z nimi roszczeniami (terminy przedawnienia roszczeń liczone od wycofania
zgody lub złożenia sprzeciwu).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione osoby, organy publiczne,
podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące
z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień przy wykonywaniu
czynności związanych z działalnością statutową Administratora (w tym podmioty
przetwarzające dane powierzane oraz podmioty świadczące usługi płatności
elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych) lub podmioty publiczne
uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym
Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie bezpieczeństwa
epidemicznego.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie
zrobi nie będzie możliwa realizacja celów w jakich dane zostały zebrane dane np. założenie
konta/zapis na wydarzenie/ Newsletter/przetwarzanie wizerunku.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub do organizacji międzynarodowej.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie
profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz usunięcia konta, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody (bez wpływu na przetwarzania przed
terminem cofnięcia) i sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do
wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Ponadto ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt. 1) i 2).

………………………….
Data

………………………………………………………………
Podpis uczestnika/opiekuna małoletniego

