OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY
„Mecze piłki siatkowej drużyny MKS Ślepsk Malow Suwałki w sezonie 2020/2021”
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Telefon lub email ………………………………………….……………………………………
Adres zamieszkania (przez najbliższe 2 tygodnie od daty odbycia się wydarzenia)
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w ostatnich 14 dniach nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem
COVID oraz mój stan zdrowia nie wskazuje na zachorowanie. W razie jakichkolwiek
symptomów poinformuję organizatora wydarzenia o swoim stanie zdrowia.
……………..…………………..
(data i podpis)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
Administratorem danych
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Spółka z Ograniczoną
osobowych jest
Odpowiedzialnością
Dane kontaktowe inspektora
Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora
ochrony danych
Celem przetwarzania jest
Monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-Cov-2 -COVID -19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i
obowiązków wynikających z art. 9 ust 2 lit i) RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Podstawą przetwarzania są
art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność
przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego; art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy - to jest obowiązku
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz art. 209 2 par. 1 Kodeksu
pracy - to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
pracowników.
Przekazywanie danych do państwa Dane nie będą przekazywane.
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Odbiorcami danych osobowych są
Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.
Czas przechowywania danych
do czasu ustania celu danego przetwarzania, nie dłużej niż 14 dni, chyba że zaistnieje
konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą
lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane są Wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie do
przetwarzane
Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego
przetwarzania przez Administratora. Wglądu do swoich danych osobowych. Poprawiania
swoich danych osobowych. Usunięcia danych osobowych. Ograniczenia przetwarzania.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Bycia zapomnianym. Wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

