Oświadczenie uczestnika V Spotkania Kapslarzy w związku ze stanem pandemii COVID-19
Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu / adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
• nie stwierdzono, że jestem zarażona/y wirusem SARS CoV-2
• nie występują u mnie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból gardła, ból mięśni, wysypka lub
inne nietypowe objawy
• nie jestem objęta/y kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym
• w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy
zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo
służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora wydarzenia
Wyrażam zgodę na przetworzenie danych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo
Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS CoV2 dane mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom. Administratorem danych osobowych jest Impet
Team z siedzibą w Warszawie, ul. Dzięcieliny 15/115, 04-745 Warszawa. NIP: 5322069371. Dane osobowe będą
przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
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podpis uczestnika spotkania
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