
1.

tak nie

2.

tak nie 

3. czy w ciągu ostatnich 14 dni występowały u Pani/ Pana następujące objawy  ( odpowiednie wskazać)

a) temperatura powyżej 38 st. C

b) kaszel 

c) duszność

4.

tak nie 

 z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania,

 ul. Południowa 2B, 05-082 Stare Babice (dalej „Administrator”), NIP:118-208-18-02, REGON:145911775 ;

OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 Gminnego Ośrodka Sportu i Relreacji Stare Babice z siedzibą w Zielonki - Parcela, w celu przekazania na żądanie  

właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie

koronawirusem SARS-CoV-2;

2.  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

1. a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.

 (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

 nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej

zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:

1. 1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice  z siedzibą w Zielonki- Parcela,

Czy ktoś z domowników w ciągu ostatnich 14 dni obserwuje u siebie obiawy ostrej infekcji dróg 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych

Czy był/a Pan/Pani za granicą w3 ciągu ostatnich 14 dni?

jeśli tak, to gdzie ? 

tak nie

ANKIETA - OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

TURNIEJ SITAKÓWKI HALOWEJ W DNIU 7 LISTOPADA 2021 R. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA TURNIEJU 

IMIĘ I NAZWISKO :

TELEFON KONTAKTOWY

Czy miał/a Pan/Pani w okresie ostatnich 14 dni kontakt z osobą, u której potwierdzono COVID- 19



data i podpis uczestnika 

5. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na

 stronie: www.gosirstarebabice.pl

2. b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;


