
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PN. „ RODZINNE PŁYWANIE 2021” w czasie epidemii 

 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

- JESTEM MIESZKAŃCEM GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 

− nie jestem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam podejrzenia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

− nie przejawiam żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej 38°C, 
kaszel, problemy z oddychaniem; 

− akceptuję Regulamin wydarzenia organizowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa w 
okresie epidemii.  

 

Imię i nazwisko:  

Aktualny numer telefonu:          

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) 
informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z 
siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować 
listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 i podejmowania działań prewencyjnych w związku 
z realizacją wydarzenia organizowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. 

Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie od dnia przeprowadzenia 

wydarzenia, a następnie zostaną usunięte. 
3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
5. W celu uczestnictwa w wydarzeniu podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w wydarzeniu. 
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób 
organizujących wydarzenie i uczestniczących w wydarzeniu organizowanym w okresie 
obowiązywania w Polsce stanu epidemii. W przypadku danych dotyczących zdrowia 
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać. 
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: 
iod@um.krakow.pl. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, 
wynikających z oświadczenia jw., i potwierdzam własnoręcznym podpisem oświadczenia złożone w 
niniejszym dokumencie. 
 
 
 
Kraków, ................................ r.    ............................................................. 

      (Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 



REGULAMIN WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W OKRESIE EPIDEMII  

 
 

1. Regulamin dotyczy organizacji wydarzeń na terenie Miasta Kraków w okresie epidemii. 
2. Wydarzenia organizowane są przez Gminę Miejską Kraków –zwaną dalej „Organizatorem”. 
3. Organizator wydarzenia powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych lub deleguje konkretnego 

pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz 
stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub 
wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

5. Uczestnik musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem:  
a.  o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, 

 którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; 
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem logistyki  

i  bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.  
6. Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:  

a. zakrywania ust i nosa przez uczestnika;  
b. zajmowania miejsc w sali z zachowaniem dystansu 2 metrów  

 (krzesła rozmieszczone w bezpiecznych odległościach przez Organizatora); 
c. dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku; 
d. przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego, 

 tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 metrów pomiędzy sobą. 
7. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 6 lit. a nie dotyczy osób zwolnionych na mocy aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

8. Na terenie wydarzenia rozmieszczone będą środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne 
przypominających m.in. o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu 2 metrów. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora w przypadku 
wystąpienia objawów choroby.   

10. W przypadku wystąpienia gorączki czy innych niepokojących objawów w ciągu 14 dni po wydarzeniu, 
uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie Organizatora pod 
nr tel. 12 616 5294. 
 

 

 

 

 

 

 

 


