OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
Ja, niżej podpisana/y

_____________________________________________________________________________________
imię, nazwisko (CZYTELNIE)

1.

nr telefonu

oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy :
•

nie jestem osobą zakażoną wirusem COOVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich

domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in.
gorączka, kaszel, katar wysypka, bóle mięśni, bóle gardła)
•

nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym

•

w ostatnich 14 dniach nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o

zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.

Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez Fundację Partytura

w Okęckiej Sali Widowiskowej wydarzeniu pt. „Z tangiem w sercu”.
3.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w w/w wydarzeniu wystąpią u

mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie
właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Fundację Partytura na adres
mailowy: fundacja@fundacjapartytura.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS
https://www.gov.pl/web/koronawirus
4.

Zobowiązuję się do przestrzegania ”Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad

funkcjonowania Domu Kultury „Włochy” w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników DKW”

_____________________________________________________________________________________

Data

Własnoręczny podpis

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. i Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10.05.2018 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Partytura 03-963 Warszawa, u.
Bajońska 9A/15 (ogólna klauzula RODO Fundacji Partytura znajduje się w zakładce RODO na
stronie http://fundacjapartytura.pl/o-fundacji/rodo/)
2. W związku z panującą epidemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać
udostępnione w razie potrzeby również Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom
porządkowym
3. Dane uzyskane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskanie, czyli
od dnia organizacji wydarzenia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

